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KRISLAI 
‘Tėvyne” Sumažinta. 
Ji Biedna.
Naujas Kavalierius.
Į Jaunimo Pažmonį! 
Rytoj Lawrencuj. 
Į Jus, Draugės!

Rašo R. M.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs. Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

i
I

Jau antras “Tėvynės” 
num. išeina sumažintas — 
tiktai šešių puslapių. Tokį i 
“progresą” kultūros fronte 
{Jaro tautininkai-socialistai!! 
Organizacija, kaip sako pats j 
p. Vinikas, nariais mažėja; 
organas mažinamas; andai 
buvo reikalauta iš SLA na
rių mažintis savo polisus. 
Visur tik mažiau ir mažiau, 
^ipart “kelionių ir sugaiš
čių.”

<

Prūseika skundžiasi, būk 
mes neteisingai rašą apie jo 
gazietą. Girdi, ji yra “bied
na.” Kas tą kada ginčijo? 
Ji biedna visaip: medžiagi
niai ir moraliai. Bet ar tik 
todėl, kad ji biedna, su
prantą savo reikalus darbi
ninkai turėtų ją remti? Ne!

Darbininkų uždaviniu žiū
rėti, ką tasai laikraštis ra
šo, ką jis gina ir ką jis ata
kuoja. Mes teigiame, kad 
žmogui, kuris nori paskaity
ti plūdimų ant komunistų, 
užtenka laikraščių. “Darbi
ninkas,” “Naujienos,” etc., 
etc. Be to, Hearsto spauda, 
Father Coughlin radio, etc. 
Skelbti, kad “Vokietijos

STREIKAS 700 PACKARD . 
AUTO. DARBININKŲ

DETROIT, Mich. — 
Sustreikavo 700 Packard 
automobilių darbininkų. 
Streikas paskelbtas prote
stui, kad kompanija išme
tė iš darbo Joe Connors, 
veiklų narį Mechanics 
Educational Society (uni
jos). Atsakydama į strei
ką, kompanija padarė lo
kautą, uždarydama savo 
fabrikus trims tūkstan
čiams darbininkų. Unija 
šaukia visus tuos išmes
tus darbininkus streikuoti 
ir pikietuoti.

ALKINA M1LIONUS

l

t

Senatas Stoja Prieš 
Streikus ir Paremia 
Kompaniškas Unijas
WASHINGTON. — Jung- kad minimi komisionieriai 

tinių Valstijų kongreso se- veiktų kaipo tarpininkai de- 
natas 63 balsais prieš 12 
priėmė sen. Wagnerio įne
šimą del “darbo santikių” 
tvarkymo. Tas sumanymas 
senate yra priimtas neva 
tam, kad užtikrinti darbi
ninkams laisvę per savo at
stovus vesti bendras (kolek- 
tyves) derybas su samdyto
jais. Bet tikrumoje jis yra

SSRS IR ČECHOSLAVIJOS 
PAGELBOS SUTARTIS

PRAGA. — Ketvirta
dienį pasirašyta tarpsavi- 
nės pagelbos sutartis tarp 
Sovietų Sąjungos ir Če- 
choslovakijos. Jeigu kas 
užpultų vieną iš tųdviejų 
šalių, tai antra duos pa
gelbos užpultajai šaliai 
apsiginti. Pranešama, jog 
tokią sutartį sutinka da
ryt su Sovietais Rumuni
ja ir Jugoslavija. Tos rū
šies sutartis jau kelios 
dienos pirmiau pasirašyta 
tarp Franci jos ir Sovietų 
Sąjungos.

lei “sutaikymo” darbininkų 
su samdytojais, ir tame jie 
turėtų teisėjų galią.

Taigi visas tas skymas, 
kurį remia Rooseveltas, yra 
atkreiptas prieš tikras dar
bininkų unijas, o už kompa
niškas unijėles ir prieš dar
bininkų teisę streikuoti. Bet i
kas yra dar šlykščiau, tai RflOSFVFI T ATIWFTA 

taikomas, kaipo įrankis, su kad Wm. Green, Amerikos m

Darbo Federacijos preziden- BONŲ IŠMOKĖJIMĄ

Amerikos Komunistų
Partijos Atsišaukimas

Į Angliakasius g
rJungtinių Valstijų Komunistų Partijos Centro Komitetas ge

gužes 15 d. išleido atsišaukimą į visus angliakasyklų darbinin- . 
kus, kuriuos ragina organizuotis visuotinam streikui už tokius, 
reikalavimus:

1. šešių valandų darbo diena, penkių dienų darbo savaitė ir 
po $6 pamatines algos per dieną.

2. Pašalint iš sutarties su samdytojais punktą apie mainierių 
bausmes. Už teisę streikuot.

3. Panaikint skirtumus, daromus prieš negrus mainierius.
4 Mokėt lygią algą už lygų darbą jaunuoliams angliakasiams.
5. Organizuot neorganizuotus; prieš kompaniškas unijėles ir 

prieš vadinamas “atviras šapas.”
6. Įvest geresnes darbo sąlygas; pilnai pripažint darbininkams 

teisę išsirinkti savo komitetus kasyklose ir taipgi patiems išsi
rinkti pagamintos anglies svėrikus (vožytojus).

Tai yra reikalavimai, kuriuos patys angliakasiai išdirbo savo 
, unijiniuose lokaluose, konferencijose ir susirinkimuose, ir jie bu- 
' vo pasiruošę streikuoti, kad tuos reikalavimus laimėti. Bet se
nosios Jungtinės Mainierių Unijos prezidentas John L. Lewis, su 
pritarimu Roosevelto valdžios, paskelbė “paliaubas” arba “per- 
taiką” iki š.m. birželio 16 d. Tas buvo padaryta, visai neatsi- 
klausiant mainierių. Tos paliaubos buvo angliakasiams užkartos 
prieš jų valią.

Komunistų Partija savo pareiškime todėl sako:
“Roosevelto valdžia, kasyklų savininkai ir John L. Lewis bijo 

streiko. Jie bijo, kad angliakasiai nestreikuotų prieš tolesnį są
lygų bloginimą ir prieš prailginimą senosios sutarties su bosais. 
Mainieriams jau nukapota algos tuom, kad pabrango pragyve
nimas; bet kasyklų savininkams dar to neužtenka. Jie nori at
imti atgal ir tą menką algų pakėlimą, kurį angliakasiai buvo lai
mėję metai atgal, nors pakėlimas anaiptol nepasivijo pragyveni- 
mo brangimo.

“Mainierių istorija yra karingų kovų istorija už teisę organi
zuotis, pikietuoti ir streikuoti, šiokį ar tokį nusileidimą iš sam
dytojų pusės mainieriai išgavo tik per įnirtusią kovą.- Tų kovų 
eigoje mainieriai taipgi patyrė, kaip John L. Lewis ir jo mašina 
pakartotinai išplėšė iš jų pergalę.

“Už tą padėtį, kurioj mainieriai randasi Šiandieną, už jų eilių 
suskaldymą kietųjų angliakasyklų srityje ir Ulinojuje labiausia 
yra kaltas John L. Lewis ir jo mašina. J. L. Lewis sekioja kiek
vieną mainierių žingsnį ir ardo jų unijas su pagelba vadinamų 
“laikinų valdybų,” kurių jis sauvališkai pristeigė lokaluose ir dis- 
triktuose.

“Tuo būdu Lewis naikina net paprasčiausias demokratijos tei
ses unijose, pastoja kelią sujungimui visų unijinių spėkų, kliudo 

| šimtaprocentiniai šusiorganizuot į uniją visiems angliakasyklų 
pramonės darbininkams.

“Mainieriai negali pasitikėti Lewisu ir jo leitenantais. Jie 
turi pasitikėti tiktai savo pajėgomis ir ištikima parama visos 
darbininkų klasės, ypač parama iš gelžkeliečių ir plieno darbi
ninkų pusės. Mainieriai turi suvienyti visas savo spėkas ir su- 

I daryti galingą pajėgą. Kiekvienoj kasykloj, kiekviename .loka- 
I le, sub-distrikte ir distrikte turi būt išrinkta platūs streiko ko
mitetai, kad priruoštų streiką ir jį vadovautų, kuomet išsibaigs 
“paliaubos” birželio (June) 16 d.

“Mainieriai turi jau įvalias patyrimo su John L. Lewisu, sii 
kasyklų savininkais, su streikų baigimo tarpininkais, taikytojais, 
su NRA ir su visa Roosevelto “naujosios dalybos” valdžia. To
dėl jie turi, per savo unijų lokalus, konferencijas ir masinius 
susirinkimus, pareikšti Lewisui, angliakasyklų savininkams ir 
Roosevelto valdžiai, kad.jie atmes bet kokią sutartį, kuri neuž
tikrins viršminėtų reikalavimų. Jie turi reikalauti, kad visos 
daromos su bosais sutartys turi būt perleistos patiems mainie- 
riams užgirti arba atmesti, ir jokiame atsitikime neturi būti dau
giau jokių “paliaubų.”

“Kad šį planą sėkmingai įvykdyti, mainieriai turi susiorgani
zuoti ir ateinančiuose birželio mėnesio rinkimuose išrinkti tik 
tuos, kurie remia eilinių narių komitetų programą—išrinkti tik 
pasitikimiausius, klasiniai sąmoningus ir pasiryžusius kovotojus 
į unijų lokalų vadovybę.”

Mainieriai taip pat yra patyrę, kad jų senųjų vadų pagelba | 
išrenkami demokratai bei republikonai valdininkai visuomet iš
stoja prieš kasyklų darbininkų reikalus, eidami išvien su išnau
dotojais. Todėl,

“Darbininkams reikia tokios partijos, kuri suvienytų visas jė 
gas prieš kapitalizmą. Tokia partija gali būti prieš-kapitalisti 
nė Darbo Partija, paremta darbininkų unijomis. Mes šaukia 
me įkurti kovingą Darbo Partiją, kuri vadovautų kovas už pi 
lietiškas žmonių teises, prieš augantį fašizmą, prieš karą, už 
socialę ir bedarbių apdraudą pagal H.R. 2827 bilių.”

Mainieriai turi kovoti prieš Guffey įnešimą kongresui, kurį re
mia Lewis. Nes jeigu tas įneš'mas būtų priimta, tai jis tik už
tikrintų pelnus kasyklų savinin. ir sudrūtintų valdžios kontrolę 
ant Jungtinės Mainierių Unijos. Kitas to vaisius tai būtų uždary
mas dar daugiau kasyklų ir išmetimas iš darbo naujų desėtkų 
tūkstančių mainierių. Nieko gero mainieriams neduos nei fašis-

(Tąsa 5 pusi.)
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BEDARBIŲ ILL. IR į kurio pagelba išnaudotojai nrMM vai OTi inor' ^al§tų ir susiprin-.ulEnN. VAESllJUdE ti savo kompaniškas unijė-^
PHILADELPHIA, Pa. — les prieš tikras darbininkų 

Su gegužės 15 d. “išsibaigė” umJas- 
visi pinigai, kurie buvo vals
tijos valdžios paskirti Phi-^ydings pasipriešino tam i- 
ladephijos apskričio bedar- nešimui, sakydamas, kad 

i naikintų 
, tai

Kada senatorius Millard

tas ir kiti geltonieji vadai 
'’užgiria tą sumanymą ir ap- 
‘gaudinėja unijistus, būk del 
to “turi džiaugtis visi dar
bininkai.”

EX-KARE1VIAMS
WASHINGTON. — Pre

zidentas Rooseveltas yra pa

Komunistų Partija kasdien šelpti. Tuo būdu nu- toks įstatymas 
(kaip trūko pašalpa 150,000 šei- kompaniškas unijėles.

Naujoji Gadynė”) mynb 500,000 asmenų. Ipats to sumanymo įnešėias
Marosi idiotiškesnė” 
daro
gali bile revoliucinio darbi
ninkų judėjimo priešas, bet

Chicago. — Illinois vals- į sen. Wapneris užtikrino, jog 
itijoj dabar randasi be jo-.pagal toki įstatymą “nei per 

susipratę darbininkai tokių kios reguliares pašalpos 1,- nago juodimą nebus kliudo-
nerėmė ir nerems. 500,000 bedarbių. Washing- , mos kompaniškos unijos." 

tono valdžia nieko neduoda,Į Wagnerio sumanymas yra

A IT’ i • 01 siruošęs ne tik atmesti (ve-Anglija Keturis Syk tuoti), bet ir pasmerkti Pat-

Pasmarkina Karišky
Orlaivių Statybą

LONDON. — Pirmiau
Anglijos valdžia buvo nuta-

mano bilių, kurį priėmė kon
gresas delei greito išmokėji
mo visų priklausomų bonų 
veteranams, tarnavusiems 
Amerikos armijoj bei laivy
ne laike pereito pasaulinio

---------------------------------- -------------------- ------------------- ------ - - - z | V T JL VZ kJ UAlllAI .

Tai Brooklyno Ambrazie- kol valstija prisidės su taip pat taikomas ansaugoti ,ryis per. ketverius metus pa- karo.
jus, pagalinus, gauna sme- savo dalim prie 
tonišką Gedemino ordeną ir šelpimo, 
jau dabar jis bus kavalie
rius! Andai jį laimino Prū- stengiasi Illinois seime per- mi 
seika, o <

Tuo tarnu

bedarbių kompaniškas unijėles nuo (Sįstatyti tam tikrą skaičių
žadinamos “prievartos” iš 'naujų kariškų orlaivių. Pas- } 

kapitalistai darbininkų uniių pusės. Juo-|kui nusprendė orlaivių sta-t '.į r t s
' ’ uždraudžiama tikriems [tymo programų išpildyti per Koneresas nutarė

Kad būtų iš ko tiems ex- 
, kareiviams atmokėti, tai 

išleisti
JI mimino rru- stengiasi ,™ Per- nu uzarauuziania vmi tems - e- ■ oQ0 000.000 daug!au Do.

dabar Smetona. įvaryt Įnešimą, reikalaujantį umjistams daryti spaudimą avėjus metus, uaoar gi ai | n ■ ■ nobū-
..a .. a * — . . _ ■* a a w w a- m I ——— * I W. —a. m a -h i 1 B 1 ■ I 1 I I I I B i 11 i 1 1 l .4 . ■ x l A 1 1 V. r X A > k / AMums išrodo, kad tos paša- 50 nuošimčių pakelt taksus j komnaniškų uniiėliu na- mete dvejų metų laikotarpį 

Irius, idant jie įstotų į dar- ir užsakė, kompanijoms kaipkos, būk kadaise kas iš sme- ant perkamų daktų.
Gegužės 25 d. virš 20 dar- .bininkiškas unijas.

kioję Lietuvoj, buvo tiktai (bininkiškų organizacijų šau- 
’‘fairy tales.” |kia suvienyto fronto demon

Whois next? Cmcagos stracuą prie uty nan, w ‘ f f nuolatinė valdiška C T Pijus?! reikalaus, kad tuojaus būtų 5^ nu.01.. n.v , kuri vis sparčiau ginkluoja-
f - -i • xx • darbo komisua is trim na-

Rvtoj Brooklvne įvyksta j protestuos prieš taksus ant ^u^gamdvto^als^arba Bet juk Angliia daugiau- 
VDS Jaunimo Komiteto ruo- pirkinių.___________ to kornk sia j Hitlerio atst
šiamas pažmonys. Brookly- Berlynas. - Vokietijoj sija paskirtų dirbtuvėse bal- a®
nieciai ir apielinkes.diaugai, prasideda teismai prieš vir- savimus, per kuriuos būtų, . • i
būkite jame. Mūsų jaunimas šininkus 50 vienuolynų ir renkama darbininkų atsto-La nau ai^° Prle a"
rei.kalinga,s ne tiktai me- kj^ katalikiškų įstaigų už .vai į bendras derybas su bo- P uo greičiausiam ir s ip
džiaginės. bet ir moralės pa- s]aptus pervedimus Vokieti- ^ais. Apie atstovų tinkamu- 

framos. Jūs tą suteiksite, at- jos markių į Holandiją, kas ma spręstų pati komisija. |

toninių Ambraziejų perse-
Be to. Wagnerio sumany- jį^tuvų.|Kia suvienyto ironw aemon- mas reikalauia kad Wu j. Į

Chicagos stracuą prie City Hali, kuri ----- 1

įDS Jaunimo Komiteto ruo- pirkinių, 
šiamas pažmonys. Brookly-

silankydami pramogon.

Valatka — kapitaliz-

Lawrence būtų ar
tai aš ir kiti draugai

Beie, d. Vytautas Zablac- 
kas, jaunimo veikėjas, vyks
ta su d. Bimba į Lawrenca, 
kur rytoju įvyks debatai: d. 
pimba gins komunizmą, o 
Bagočius. Dr. Mikolaitis ir 
kun.
m a.

Jei 
čiau,
niekaip neanleistum neat
silankę į šituos debatus. 
Ginti kapitalizmą, aš ma
nau, Bagočius kur kas ge
riau pajėgs, negu komuniz
mą. kadangi kalbėtojas pa
sijus stovįs savo batuose.

Prisipažinsim: mūsų mo
terų skvrius “Laisvėje” dar 
vis labai biednas. stoka ja
me įvairumo; stoka moterų 
bendradarbių. Draugės, ar 
beužtenka to pasyvumo?

Maskvos požeminio gelž- 
kelio atidarymo iškilmėse 
parodavo 500,000 darbinin-

Berlynas.

I

pieriniu pinigų, kurie nebū
tu užtikrinti nei auksu nei 
sidabru. Tatai reikštų dar 
didesnį numušimą perkan
čios vertės dolerio, kurį už
dirba darbininkai. Bet ne į 
darbininku reikalus atsižiū
rėdamas Rooseveltas atme
ta Patmano bilių; jis ii at
meta todėl, kad apskritai 
yra priešingas bet kokiam 

\ greitam bonų atmokėjimui 
exkareiviams.

Komunistai sako, kad ve- 
riausiam savo apsiginklavi- teranams turi būt tuoiaus 
imui delei imperialistinio ka-, išmokėti bonai, tam tikslui 
Iro. •’andedant mokesčiais kapita-

galint greičiau ir kuo dau
giausia pabudavoti karinių 

Sako, kad gręsia 
pavojus iš Vokietijos pusės,

7TV- j.-- • streiko navonii. nuim ginklavimo programą. O 
Vokietijoj sija paskirtų dirbtuvėse bal- p - -

yra Hitlerio uždrausta. iTaipgi savaimi suprantama,

KNYGA “POVILAS JURKA”
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau

gijos 1935 metų knyga “Povilas Jurka” jau gatava. 
Ji yra net 318 puslanki. Visoms kuopoms ir pavie
niams nariams ją siunčiame.

Jeigu kuri kuopa arba pavienis narys negausite 
jos, apie tai praneškite Į centrą.

Daugelis kuopų dar nėra prisiuntę į centrą nei 
už viena nari 1935 metų duokles. Daugelis kuopų dar • 
už labai mažai narių mokėjo. Jos dabar turi subrus- 
ti. Knygą gauna tik tie nariai, kurie yra sumokėję 
už 1935 metus arba tikrai žinia, kad jie sumokės.

Knygą leidžiant pasidarė nemažai skolos, nes 
knyga yra už 1935 metus, o duoklės dar pas tūkstan- 
čius narių. ' ' l<fl| i*"***

Visi nariai privalo greitai subrusti mokėti duo
kles. o sekretoriai jas siųsti j centrą. Mes pasitikime, 
kad ne tiktai greitai padengsime skolą, bet bus už
tektinai pinigų leidimui “šviesos” ir ruošimui 1936 
metų knygos.

Draugai ir draugės, kurių dar nėra mokėtos 
duoklės už 1935 metus, tuojaus tą atlikite—mokėkite 
ir siuskite pinigus į centrą.

Nauja knyga privalo tarnauti ir naujų narių ga
vimui j mūsų organizaciją. Kalbinkite savo draugus 
ir drauges į ALDLD!

D. M. ŠOLOMSKAS.
ALDLD CK Sekretorius.

andedant mokesčiais kapita
listų pelnus ir jų turtus.

Fašistiniai Studentai
— , f- — _ Maro Ligos Grūmoja

Italam Abyssinijoj
Socialistų Studentų

- i

> MADISON, Wis.. — Fa
šistiniai Wisconsin© Univer-

ROMA. — Ateina prane
šimai. log Italįios kareiviai 
Somąlilande, Afrikoj, Abys- 
siniios kaimynystėje, pra

i sis ūmai vv iscoiisiiio univer-
* siteto atletai ir kiti hitleriš
ko plauko studentai užpuolė ifĮeda kristi, nuo užkrečiamų 
ant studentų socialistinės Į Tos . ligos mažai telie-

čia tenaitinius, vietinius gy
ventojus, o kerta “baltuo
sius,” europiečius. Italijos 
gyventojai susirūpinę. Bet 
Mussolinio fašistu valdžia 
bando užginčyti žinias anie 
savo kareivių sirgimą ir mi
rimą nuo tu ligų.

Valdžia jau paskyrė $25.- 
225.000 reikalams karo prieš 
Abyssiniją.

organizacijos, Industrinės 
Demokratijos Sąjungos su
sirinkimo; pagrobė jos se
kretorių M. Sweetlandą, 
studentą B. Weinstiną, eX- 
studentą S. Friedą ir tem
pė juos laukan, šaukdami: 
“Prigirdysime!” 

I Vienas iš profesorių, Dr. 
Lendrum bandė fašistus su
laikyti: bet jie pasičiupo ir 
jį; nusitempė visus keturis 
prie Mendota ežero ir sume
tė į vandenį. Buvo ten be- daužas. 
tempią ir tuziną kitų pa- 
žangesnių studentų, ir tik ^valdyba darysianti tardymą 
trylika ant greitųjų pašauk- tiems padaužoms.

tų policininkų išblaškė pa

sakoma, kad universiteto

■v
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pasak “Tėv.”, rengėjai padarė atskaitas 
ir surado, kad, “apmokėjus visas išlai
das, gryno pelno liko 10 centų.”

Vadinasi, iš to “didelio parengimo”, p. 
Skipitis tegalės tiktai čeverykus “nusi- 
šainyti.”

ŠYPSENOS

Pilsudskis ir Kapsukas
Kunigų “Draugas”, rašydamas apie 

Pilsudskio mirtį, pažymi, kad jis buvęs 
“išdavikas”, ir kad tokiu buvęs ir Kap
sukas, tokių esama “dauguma Lietuvos 
dvarininkų ir bolševikams bei socialis
tams parsidavę lietuviai.”

Melavime, faktų maišyme kunigų nie
kas nesukirs! Turįs kiek nors priimto 
padorumo žmogus juk niekuomet nely
gins Pilsudskio prie Kapsuko arba prie
šingai, neigi Lietuvos dvarininkų prie 
bolševikų-komunistų.

Kapsukas juk visą savo gyvenimą pa
šventė kovai už Lietuvos ir viso pasaulio 
biednuomenės—darbininkų, darbo vals
tiečių ir kt. darbo žmonių—reikalus. Jis 
kovojo prieš dvarininkus, jų palaikyto
jus kunigus, carizmą, fabrikantus. Pil
sudskis, iš kitos puses, buvo turčių rei
kalų gynėjas. Jis buvo Lenkijos ponų ir 
fabrikantų reikalų gynėjas, ir baisus ne- 
apkentėjas revoliucinio darbininkų judė
jimo. Jeigu Kapsukas ir komunistai ko
voja pries kunigiją, kaipo buržuazijos 
palaikytoją, josios ramstį, tai Pilsudskis 
buvo ištikimiausias kunigijos bičiulis, ir 
Lenkijos kunigija už jį meldžiasi tam pa
čiam dievui, kuriam meldžiasi ir “Drau
go” kunigai-Marijonai. Kapsuką visų 
tautų kunigija keikia, o Pilsudskį—Len
kijos ir kitų tautų kunigija garbina. Lie
tuviški probaščiai, tiesa, kol kas nedrįsta 
jį garbinti, bet, jei Romos papa įsakys, 
tai matysime ir ją poteriaujant už Pil
sudskio dūšią.

Vadinasi, skirtumas tarpe Pilsudskio ir 
Kapsuko milžiniškas. Bet lietuviški ku
nigai nusiduoda to nematą.

Dabar kiek tai liečia “tautos išdavi
kus,” tai jais, aišku, yra lietuviški kuni
gai. Kas gi nežino Dambrausko-Jakšto 
darbų? Kas neatsimena Laukaičio? Kas 
pamiršo garsųjį Antanavičių su jo ap
linkraščiu laike 1905 metų revoliucijos? 
Kas nežino vyskupo Karevičiaus žygių 
jieškojime Lietuvai karaliaus? Tie visi 
faktai yra labai gerai žinomi ir kunigija 
jų negalės iš istorijos nei savo piktais 
dantimis išgraužti.

Žvalgybos Raportas apie Pirmąją 
Gegužės

Slaptoji Lietuvos fašistų policija per
leido spaudai tokį savo pranešimą apie 
Pirmosios Gegužės prisirengimus bei 
darbininkų išstojimus:

Kaip ir kiekvienais metais taip ir šiemet 
prieš gegužės 1 d. komunistų veikimas šiek 
tiek pagyvėjo. Lietuvos komunistai ruošė
si Kaune padaryti gegužės 1 d. dvyliktą ir 
pusę valandos prie miesto sodo demonstra
ciją, iškeliant komunistų vėliavą ir t.t. Tam 
darbui atlikti komunistai paskyrė kelis va
dovaujančius asmenis. Vienas iš tokių bu
vo ir Vladas Lukoševičius, kuris balandžio 
29 d. prie siaurųjų geležinkelių dirbtuvių 
buvo bepradedąs agituoti darbininkus švęsti 
gegužės mėnesio pirmą dieną ir eiti demon
struoti.
Toliau žvalgybininkai provokatoriškai 

šneka, būk patys darbininkai sulaikę Lu
koševičių ir perdavę policijai.

Žvalgybos raportas tęsia:
“Be to, sulaikytas dar vienas komunistas, 

kuris mėgino platinti darbininkų geležinke
liečių tarpe komunistų atsišaukimus.”

Ir čia vėl žvalgybininkai meluoja, kad 
“jį taip pat sulaikė patys darbininkai.”

Areštai. — Tame pačiame raporte 
žvalgyba praneša, kad Kauno darbinin
kai mėgino suruošti demonstraciją, bet 
girdi, jų tebuvę tik “keliolika.”—Negali
ma juk tikėtis, kad Smetonos Šniukštai 
pasakytų teisybę apie demonstrantų skai
čių.—Taigi žvalgyba šitaip tęsia:

Gegužės 1 dieną dvyliktą ir pusę vai. prie 
miesto sodo ištikrųjų pradėjo rinktis kelio
lika komunistų, kurie čia mėgino suruošti 
demonstraciją, tačiau policijos buvo išsklai
dyti ir keliolika iš jų iki vakaro izoliuoti 
(įkalinti). Gesse Zmuidzkaitė mėgino iškel
ti raudoną vėliavą, o Jonas Bortkevičius 
pradėjo šaukti komunistinius šūkius. Vienas 
žydų tautybės asmuo sulaikė žydę komunis
tę ir atidavė policijai. Del šio įvykio vals
tybės saugumo policija daro kvotą.

Jezne, Alytaus apskr. šauliai sulaikė Gin
tautą Julių, pas kurį kratos metu rado ke
turias raudonas vėliavas ir kelis komunisti
nius atsišaukimus.

Žvalgybininkai per akis mulkina, būk 
Kaune susirinkę tik “keliolika komunis
tų.” Nes jeigu jų būtų taip mažai buvę, 
tai nebūtų reikėję policijai juos sklaidyti, 
ir jie būtų likę visi tuoj suimti.

Taip pat žymėtina, kad žvalgyba sten
giasi suversti kaičią ant žydų už Pirmo
joj Gegužės padarytus darbininkų žings
nius.

Philadelphijos laivų budavojimo “jarde” J. V. laivyno departmento aficieriai 
žiūri j dėjimą “pamatų” naujam kariniam laivui. Šimtai milionų dolerių da
bar išleidžiama prisirengimui prie sekančio karo.

IMIGRANTU PROBLEMOS

Neįvyko Negražu, Įvyko —
Nenauda

d.
Ba-

“Keleivyj” skaitome, kad bal. 28 
Waterbury, Conn., buvo ruošiamos 
gočiui prakalbos. Rengė SLA 11 kuopa.

Bet prakalbos neįvyko, rašo koresponden
tas. Priežastis neaiški: vieni sako, kad kal
bėtojas nepribuvo į laiką, kiti aiškina, kad 
publikos mažai buvę.
Pats korespondentas linkęs manyti, 

kad pastaroji priežastis buvo kalta del 
neįvykimo. Kodėl gi žmonės nesilanko į 
“garsiausio žmogaus” prakalbas? Vy
riausiai todėl, kad ne visuomet jie pasi
rengę klausyti Bagočiaus blevyzgų, ku
rių jis yra ekspertas. Jis savo prakal
bose juk naudingo nieko nepasako. An
dai “debatuodamas” su kitu tokiu vėjo 
botagu “komunizmą”, Bagočius išvadino 
Soviętų Sąjungos komunistus “arkliava
giais,” o Amerikos komunistus “arklia
vagių zakristijonais.” Reikėtų labai kvai
lo klausytojo, kuris tikėtų tokiom Bago
čiaus kvailybėm. Bet. jis nepaiso: terš
kia

Veikiausiai, dėlto Water,būrio publika 
ir nesusirinko į to komunistų keikūno 
prakalbas.

Kitas panašus parengimas aprašomas 
“Tėvynėje.” Brooklyne kadaise buvo su
ruoštos Skipičiui priimtuvės. Na, dabar,

ant jo liežuvio atėjo ir tiek!

Bus Nauja “Kraujo Pirtis” 
Vokietijoj?

Sekantį antradienį Hitleris ruošiasi 
sakyti prakalbą, nustatančią Vokietijos 
poziciją užsieniniais reikalais. Pasak 
pranešimų iš Berlyno, del tos prakalbos 
dabar eina daug slaptų kalbų ir ginčų. 
Esą, Vokietijos industrialistai, vadovau
jami Kruppo, šachtas, gen. Blomberg ir 
užsienių reikalų ministeris Neurath sto
ja už taikią politiką. Tai yra, jie reika
lauja, kad Hitlerio prakalba būtų “ra
mi”, paremta gera nuotaika, ir tt.; kad 
ji neerzintų užsienio. Ši grupė skaito, 
jog pasaulinė padėtis šiuo tarpu tokia 
opi, kad, jei Hitleris ęūkaląs perdaug, 
tai Vokietija dar daugiau nukentės ir vis 
toliau atstums nuo savęs kitas šalis.- Ši 
grupė buvo atsilankiusi pas Hitlerį, rei
kalaudama sau teisės redaguoti jo pra
kalbą.

Na, o kita grupė, vadovaujama Hess, 
ir kitų nazių viršylų stoja už griežtesnę 
kalbą, atviresnį pasišnekėjimą su užsie
niu.

Kai kas sako, kad ši dalykų padėtis 
gali privesti Vokietijos fašistus prie nau
jos “kraujo pirties”, panašios į pereitų 
metų padąrytą liepos dienomis. .

Matysim, kurios grupės Hitleris klau
sys.

Gal Tas Joms ir Patiks
Vienoje šeimynoje paau

gusi duktė užkvietė į vaišes 
ketvertą savo draugių-mer- 
ginų; paskui atsiminė, kad 
jos labai pratiklios ant val
gio. Ji aiškina tai namiš
kiams ir klausia patarimo, 
kuomi savo drauges pavai
šinti. Ji sako:

“Viena jų nekenčia dar
žovių, kita kratosi nuo ken- 
džių, trečioji nevalgo vai
sių, o ketvirtoji spardosi 
nuo mėsos. Nežinau nei ką 
joms duoti.”

“Na, jeigu jau jos tokios,” 
pastebėjo jaunesnysis mer
ginos brolis, “tai vienatinė 
joms tinkama ‘patrova’ bus 
padėti beskę čiulpiamojo ta
bako.”

;aplikaciją. Gauk form a- 
2213 natūralizacijos ofise, 
kuris arčiausias tavo gyve
nimo vietos, ir prašyk mo
kytojos arba kito tinkamo 
žmogaus, išpildyti tą blan-

Pasportai Naturalizuotiems miškų pabėgėlių, jie turi tei
sę užsiregistruoti, jeigu juos 
nebuvo galima išdeportuoti 
prieš liepos 1 d. 1933 m., ir., .
jeigu jie prisitaiko prie kitų ką. Dvi fotografijos 2x2 n 
Pabėgėlių Akto aprūpinimų, piniglaiškis ant $2.50, var- 
Ta privilegija užsibaigs bir
želio 8-tą dieną, 1935 m.

Piliečiams
Klausimas:— Kiek natu- 

ralizuotas Amerikos pilietis 
turi mokėti už pasportą ke
liauti į užsienius. Jeigu gy
venu mažame miestelyje, 
tai kur galiu gauti pilnų in
formacijų kaslink pasportų 
ir reikalingų blankų del iš
pildymo ?

Atsakymai: — Mokestis, 
$9.00 reikalinga del kiekvie
no išduoto Amerikos pas- 
porto. Ir dar kitos mokestys 
iš $1.00 reikalingos už iš
pildymą pasporto aplikaci
jos, kas iš viso sudaro $10. 
Reikalingas a p 1 i k a c ijos 
blankas galima gauti nuo 
Clerk of Federal Court, ar- 
ba pasiunčiant laišką į De- dirbantieji darbininkai gaus 
partment of State, Passport darbo - pašalpinius darbus 
Division, Washington, D. C. vientik per vietines pašalpi- 

_____  nes organizacijas. Tie, ku
rie šiandien gauna pinigiš- 
ką pašalpą,, bus pirmiausia 
pristatyti prie šitų darbų, 
juos atims nuo taip vadina
mų “relief rolls,” ir bus pri
statyti prie darbų, kurie 
jiems mokės nedaugiau $50 
į mėnesį. Jeigu Tamsta rei
kalauji greitos pašalpos, tai 
patartina ant syk užsiregis
truoti pas vietinę pašalpinę 
organizaciją.

du Commissioner of Immi
gration and Naturalization,; 

; Washington, D. C., turi būti 
j r v* i t» - i • • ’pasiųsta su aplikacija, ku- Federahs Darbas-Pasalpims 1 " 1 J ’

Klausimas: — Jau per 2 j 
metus negaliu rasti darbo ir 
vistiek aš neprašiau jokios i 

1 z-k s'* TZ) 4- zJ Va ’

Juodvarnis.

Verkia už Kitų “Griektis” 
Kaiminka: “Kodėl tu, kai- 

_  tupi paštu pasiųsti užre- minkėte, taip graudžiai ver- 
wcviA pci 1 gįsį-ruotu laišku arčiausiam ki?”

vistiek aš neprašiau jokios į natūralizacijos ofisui. Adre-1 Verkiančioji: „“Už grie- 
pagelbos. Bet dabar aš no-:!!? J)aduota? ant_ Form a-,kus, kannmkele.
rėčiau gauti vieną tų dar- Į 
bų, kuriuos federalė valdžia ' 
aprūpins prie įvairių viešų 
darbų projektų. Kaip žmo- 

*' gus gali prašyti tokio dar- 
įbo?

Atsakymas:— Biedni, ne-

2213. Turi užmokėti dar ki- ■ Klausėją: “Už . kokius 
tus $2.50, kuomet tave pa- griekus? Kas atsitiko?” 
šauks teismo raštininkas; Verkiančioji: “Už sveti-

: “Tai tu, bjaury-

šauks teismo
gauti savo “pirmų popierų.” moterystes

Dviejais metais vėliaus b įau J V-1 ie mano
galėsi prasyti antrų popierų ro h. } iškoliotf. 
-kitais žodžiais, pilnos pi-, verkiančioji: “Ne, aš ne- 

lindau prie tavo vyro, bet 
mano vyras su tavo duktere 
į pikniką išvažiavo, o mane 

i namie paliko.... ”
Farmerka.

rodyti, kad apsipažinęs su 
pradiniais faktais apie Ame
rikos valdžią ir istoriją.

Atsitikimas S.ugryžusio Iš- 
deportuoto Ateivio

Klausimas:— Mano drau
gas buvo išdeportuotas 19- 
24 m. del nelegališko įva
žiavimo. Jis grįžo Lietuvon. 
Penkiolika mėnesių vėliaus 
jis gavo imigracijos vizą ir 
sugrįžo kaipo kvotinis imi
grantas. Bet dabar bijo pra
šyti pirmų popierų, nes 
draugai taria, kad jis klai
dingai įleistas ir valdžia tą 
faktą sužinojus, vėl išdepor- 
tuos. Ar tas teisybė?

Kanados Tvarka Turistams
Klausimas: — Ar žmo-

Atsakymas: - Nuo kovo guf’ įvažiuodamas į Kanadą
automobilium, turi duoti 
boną, kuomet persikelia per 
rubežių ?

Atsakymas:— Jeigu žmo
gus ten ketina apsistoti tik 
iki 6 mėnesių, tai neprivalo 
užstatyti boną. Jis turi gau-

4-tos dienos, 1929 m., atei
vis sykį išdeportuotas iš šios 
šalies, negali sugrįžti į Suv. 
Valstijas, tik jeigu gauna 
specialį leidimą nuo Darbo 
Sekretorės. Tavo- draugas 
sugrįžo čia prieš priėmimą 
šito įstatymo ir todėl jį tas'ti leidimą apsistoti ant še- 
įstatymas neliečia. Kuomet 
jis sugrįžo, tai išdeportuotas 
asmuo galėjo sugrįžti lega- 
liškai į vienus metus po iš- 
deport’avimo dienos. Tegul 
drąsiai prašo pirmų popie
rų, ir lai neklauSo draugų.

šiasdešimts arba devynias- 
dešimts dienų. Tokį leidimą 
galima pailginti pasiunčiant 
aplikaciją aršiausiu! muito 
kolektoriui* .

Užregistravimas “JJelega-^ 
liškų Ateivių”

- Ar teisybė,Klapsimas :j — 
kad Kongresas pervedė įsta
tymą, kuris- įjayelįna atei-. 
vui, kuris nelegališkai atvy
ko prieš liepos 1 d., j 
m., užsiregistruoti, idant jis 
.galėtų prašyti pilietystės ?

Atsakymas: — Tame nėr 
jokios teisybės. Kaip įstaty
mas dabar stovi, tai tik tie, 
kurie įvažiavo nelegališkąi 
prieš birželio 3 d., 1921 m., 

Kigali legalizuoti jų buvimą 
per užsiręgistrayiųią. Bet 

kaslink politiškų ir tikėji-

Išklausinčjimai del Pirmų 
Popierų

Klausimas: —Nuo mano 
atvykimo į Suv. Valstijas 
1921 m., gyvenu mažiame 
miestelyje, kur nėr jokių 
vakarinių mokyklų. Varto
ju anglų kalbą, bet nelabai

1924'gerai, mažai tegaliu rašyti 
ir skaityti. Ar galiu gauti 
“pirmas popieras?”

Atsakymas: — Nėr jokių 
išklausinėjimų aplikantui 
“pirmoje popierose,” ir ne
reikalauja, kad jis žinotų 
anglų kalbą. Jeigu žinai die
ną atvažiavimo ir vardą, lai
vo ant kurio atvažiavai, ga
li paduoti “pirmų popierų”

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. X KAiKlAUČIUS
R1 Leke Street Newer

Telephone: Humboldt ž-7964

Perdaug Rūgimo Skilvyj

Aš prašyčiau, kad ir man 
ką patartumėt per “Laisvę.” 
Aš esu vyras 40 metų, 150 
svarų, 5 pėdų ir 6 colių. Jau
čiuosi nelabai sveikas. Rūkyt 
daug rūkau, bet gert daug ne
geriu. Man pradėjo vidurius 
traukti, krūtinę skaudėti, ir 
ausis užgulti ir galva ūžti.

Daktaras pripažino, kad aš 
turiu nervingą skilvį, turiu 
nervus pilve. Vaistų davė, gė
riau, tai kiek lengviau pasida
ro, bet, kada ųžvalgau krak
molų, tai ir vėl pradeda skau
dėti.

Kaip man užsilaikyti ir kas 
daryti? Iškalno tariu širdingai 
ačiū.

Po kiekvieno valgymo imki
te kreidos miltelių, Prepared 
chalk 1 pound, po trečdalį 
šaukštelio, su trupučiu van
dens. Retkarčiais, po kokio 
sunkesnio valgymo, galite pa
imti šaukštelį sodės miltelių, 
baking soda, arba, da geriau, 
Citro-carbonate, Upjohn, 
ozs. Tatai chemiškai 
neitralizuoja rūkščių 
skilvyje.

Jeigu kaip, tai tą
bonate galėtute imti po valgio, 
vietoj kreidos.

Apetitui taisyti ir viduriams 
padėt tvarkyti, imkite ir mie
lių. Galite imti paprastų mie
lių, po plytelę—kartą ar du 
arba ir tris kartus per dieną. 
Bet, jeigu Jums nuo jų keltų 
vidurius, tai vely vartokite 
džiovintų mielių, Dried bre-

8 
permuša, 

perviršį

citro-car-

Atsakymas.
I V

Na, Drauge, tokis Jūsų dak- wers yeast, tablets 100, po po- 
taro pripažinimas visai nemok-’ 
sliškas. Nervingas skilvis—ot gj0 arba valgydami.
tai tau.. . Nervai pilve.. . O j Taip gi imkite žuvų kepenų 
kur gi tų nervų nėra? Jų vi- aliejaus, cod liver oil, bent po 
sur kūne pilna: tinklų tinkle- šaukštą kas diena; po tris—da 
liais jie visur išsiraizgę. žino-1 geriau.

jų yra ir pilve ir skilvy, i žinoma, būtinai imkite iodo
Kiek galima spręsti, Jums tinktūros, po lašą kas pora 

veikiausia yra perdaug rūkš-1 dienų, visą gyvenimą.
čių, perdaug rūgimo skilvy, | Po truputį skydinės liaukos 
hyperacidity of the stomach. į ir gi, manau, Jums išeitų ant

Vartokite maistą žmonišką,' gero: Thyroid gland, gr., 
nesugadintą, gamtinį. Gerai vi-Į100 tablets, po vieną tabletę 
sa ką kramtykite. Kas nesusi- prieš valgymą, 
kramto, rūpienos nerykite, o 
tik sunką, syvus. Nevartokite' vaikščioti, 
labai karštų, šaltų, rūkščių, te pilvu, 
saldžių bei šiaip smarkių, de- mų atmosfera būtų 
ginančių daiktų. Negyvų krak- jauki; 
molų geriau nevartokite.

ra, po trejetą tablečių po val-

ma,

Eikite kasdien gerai pasi- 
Giliai pakvepuoki- 
žiūrėkite, kad na-

maloni, 
kad nuotaika būtų 

drauginga.
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I>raugai Menininkai, Rengkimės 
'prie Visuotino Amerikos Lietuvių

•’S

Suvažiavimo,

Cleveland, Ohio!

Pirmas Amerikos Rašytojų
’ Kongresas

Istorinis Amerikos Rašytojų Kongresas jau 
Įvyko ir praėjo. Liko tik jo darbai, tarimai, 
teziai, Įspūdžiai. Laukia dabar gausybė dar-' 
bų, kurie pasibrėžta vykinti gyvenimam

< Rašytojų Kongresas posėdžiavo New School 
svetainėje (New Yorke), dalyvaujant apie 
200 rašytojų (delegatų) ir daugeliui svečių. 
Šis istorinis kongresas Įvyko balandžio 26, 27 
ir»28 dienomis, 1935 metais. Po kongreso se
sijų ir diskusijų tapo įkurta Amerikos Rašy
tojų Lyga, kaipo pastovi rašytojų organizacija.
4 Pirmoji rašytojų sesija buvo atidaryta su 
masiniu mitingu Mecca Temple svetainėje, kur 
dalyvavo apie 5,000 New Yorko inteligentijos.

Bendri Rašytojų Kongreso požymiai yra 
ssekami: 1. Bendras pakilimas, brendimas ir 
plėtimąsis Amerikos Komunistų Partijos ir jos 
įtakos. 2. Kilimas klasinio susipratimo, mar

ksistinės ideologijos tarpe intelektualų ir 
studentijos. 3. Augimas, brendimas revoliuci
nių rašytojų ir menininkų. 4. Kapitalizmo kri- 
zio persisunkimas Į kultūrinį, literatinį ir me
ninį gyvenimą. 5. Fašizmo ir karo artėjimas, 
klasių kovos aštrėjimas. 6. žodžiu, Rašytojų 
Kongreso Įvykimas yra ne tik Amerikos, bet 
ir tarptautinis darbo klasės pabudimas,, kili
mas.

Amerikos Rašytojų Kongreso Įvykimas yra 
syntezė Kharkovo Kongreso 1930 metais, 

A Maskvos Kongreso 1934 metais ir ruošiamo 
tarptautinio Rašytojų Kongreso, kuris įvyks 
šių metų birželio pradžioje Paryžiuje. Šia- 

»jne Kongrese dalyvaus tarptautiniai žinomi 
rašytojai, kaip Maksim Gorki, Selma La
gerlof, Thomas Mann, Gide, Rolland, Bar- 
busse ir daugelis kitų. Jame dalyvaus ir Ame
rikos rašytojų atstovybė.

Amerikos Rašytojų Kongresas pasireiškė 
prieš karą, fašizmą, už paveldėjimą ir gynimą 
kultūros, už revoliucinę kūrybą, už naują so

il cial ištinę ir revoliucinę literatūrą ir meną. 
Tai pradžia organizuotos, naujos ‘draugijos, 
revoliucinės, kūrybinės dailiosios literatūros, 
dramos ir poezijos.

Vien tas faktas išaiškina Amerikos Rašy
tojų Kongreso pakraipą ir nusistatymą, kad 

*jame buvo pakviesta kalbėti ne socialistų par
tijos vadai, ne komunistiniai pabėgėliai, — 
Lovestonai, Canonai, Eastmanai,—bet Ameri
kos Komunistų Partijos sekretorius d. Earl 
Browderis. Pirmo Amerikos Rašytojų Kongre
so nusiteikimas buvo ne Į kokią “komunistine” 
s#kta, bet i oficialĮ komunistinį judėjimą, šis 
Rašytojų Kongresas yra taipgi smūgis loves- 
toniečių ir trockistų “teorijai.” Pirmieji (pas 
lietuvius prūseikiniai) šaukė, kad Amerikos 
Komunistų Partija nemoka eiti Į minias, ne
moka patraukti plačiųjų masių ir pasiekti 
Amerikos inteligentija. Trockistai šaukė, kad 
proletarinio meno, literatūros, dramaturgijos 
negali būt tol, kol neįvyks socializmas.

< Tarptautinio Rašytojų Kongreso šaukimas, 
Sovietu Sąjungoje dailiosios literatūros ir me
no kilimas, pastarasis Amerikos Rašytojų 
I^ongresas, pagaliau, jame dalyvavusios kitų 
šalių delegacijos, sudaužo visas atskalūnų “te
orijas.” šie faktai Įrodo, kad dailioji literatū
ra, drama, poezija, paišyba, nauja muzika ky
la ne tik Sovietų Sąjungoje, kur kapitalizmas 

4jau nugalėtas, bet ir kitose (kapitalistinėse) 
šalyse. Ir tas kultūrinis judėjimas formuoiasi 
ne su atskalūnais, bet su komunistiniu judėji
mai, bendrai su K. P.

Baimė Kom/unisty “Kontrolės” Nyksta,
Apie santikius dailiosios literatūros rašytojų 

ir Komunistų Partijos buvo paskleista visokių 
iliuzijų. Dauguma rašytojų buvo atsiskyrę nuo 

r akttfalio darbininkų judėjimo. Jie nesuprato 
Partijos rolės meno ir literatūros srityje. Ra
šytojas manė, kad Komunistų Partija, kuomet 
jis susiartins su ja, pradės rašytoją “kontro
liuoti” be jokio senso—duos jam “instrukci-. 
jas” ir “Įsakymus,” kaip rašyti ir ką rašyti. 
Draugas Browderis išblaškė tuos klaidingus 

_ nusistatymus.
“Daugiausia tų abejonių yra pagrįsta klai

dingom informacijom apie mūsų Partijos nu
sistatymą Šioje srityje; kitos kyla iš to, kad 
kartais Partijos pozicija yra iškraipoma per 
perdaug uolius komunistus, ypatingai per nau
jus rekrūtus, kurie neturi proletarinio pa
grindo.” (Browder).

Komunistinė vadovybė nėra Įsakymų formo
je duodama simpatikam rašytojam. Komunis
tinė vadovybė simpatikams turi būt duodama 
komunistų darbo kokybe. “Mes nenorime paim
ti gerus rašytojus ir padaryti iš jų blogus

Įvyks

tančio Birželio 30 ir Liepos 1,

streiko vadus,”—sakė d. Browderis. Todėl “se
ka išvada, kad mūsų darbo metodas šioje dir
voje negali būt iš Partijos rezoliucijų, duodan
čių sprendimus artistiškais ir estetiškais klau
simais. Nėra nustatytos “Partijos linijos,” ku
ria meno kūriniai automatiškai būtų skirsto
ma Į avis ir ožkas,”—kalbėjo d. B.

Partija reikalauja ne rezoliucinės literatū
ros, ne pareiškimų Partijai pasitikėjimo, ne 
tik eiliuotų obalsių, bet plačios literatūros. 
Artistas turi pats matyti savo kelią. Partija 
jam gali gelbėti išvystyti talentą ir pasirinkti 
vieną bei kitą klasę.

Kongresas Išreiškė Bendrą Kultūrinį Frontą
šiame Amerikos Rašytojų Kongrese dalyva

vo “seni,” jau patyrę literatai, kurie dirbo dau
gelį metų buržuazijai. Bet taip pat ir jauni 
rašytojai—pradėjūnai.

Iš kitos pusės, Rašytojų Kongrese pasireiš
kė ne kokia siaura politika. Kongreso dalyviais 
buvo proletarinio meno pionieriai, kaip M. 01- 
gin, Joseph Freeman, Michael Gold. Taip pat 
dalyvavo net liberalų, kaip Malcolm Cowley 
iš New Republic; rašytojai, ateinanti Į revo
liucinį judėjimą, kaip Waldo Frank, John Ho
ward Lawson, Edward Dahlberg ir daugelis 
kitų. Tai rašytojų bendras frontas.

Įdomu, kad New Republic laikraščio redak
torius savo kalboje pasisakė, jog jisai nesąs 
komunistas nei darbininkas, bet palaiko revo
liucinę poziciją kultūriniam fronte. Malcolm 
Cowley pareiškė,, kad revoliuciniai veikalai 
(romanai) yra geresni ne tik turiniu, bet ir 
meniniai, literatiniai.

Waldo Frank, žymus rašytojas, kuris yra 
vienas iš perėjusių Į revoliucijos pusę, pasa
kė pagrindinę kalbą. Pirmi jo kalbos įvadai 
buvo:

“Mano atsikreipimas ir didumos išsireiški
mas šiame suėjime yra, jog komunizmas turi 
ateiti—už jį reikia kovoti. Pasaulis stovi kryž- 
kelyj. Jis eina pirmyn į socialistinę tvarką”. . .

Apie svyruoklius Frank išsireiškė, jog “re
voliucinis rašytojas neturi būt ‘draugu-.kelei- 
viu’.” Ypatingai Sovietų Sąjungoje buvo la
bai žinoma nenusistovėję (pakeleiviai) rašy
tojai. Dabar jie veik išnyko. Jie perėjo prie 
sovietinės-socialistinės kūrybos. Yra tokių ir 
Amerikoj. Tačiaus juos jau šaukia prie re
voliucijos naujas žmogus, perėjęs Į komuniz
mo pusę inteligentas, rašytojas. Ir jis kalba 
jau ne tik savo vardu, bet šimtų ir kitų tokių 
rašytojų.

Menas rašytojų suvažiavime jau nebuvo su
prantamas senovės metodu—“menas menui.” 
To paties menininko žodžiais sakant, “meno 
kūriniai yra priemonė (tarpe kitų daiktų) 
plėtimui, gilinimui mūsų prityrimu santikiuose 
su organiniu čielu gyvenimu.” “Pamatinė so- 
cialė meno funkcija (užduotis) yra. kad pa
ruošti. prirengti žmones, kad jie galėtų, kaipo 
socialis kūnas, būti augimo veikimui priemo
ne ir padaryti permainas sulig savo reikala
vimų.”

Rašytoiu Kongrese padaryta peržvalga ir 
istorinės kultūros praeities. Iš to galima spręs
ti, kad Amerika visuomet buvo pilna talentin
gu žmonių. Tačiaus talentai čia skendo buržu
azijos plėtojimęsi. Jie veikė buržuazijai—dai
navo, šoko, smuikavo,- rašė, vaidino už doleri. 
Atėjo krizis. Daug gerų talentu visai susinai
kino. Kiti pasuko i kaire. Kapitalizmo sistema 
chaose ir ios meninės jėgos Įmestos j chaosą. 
Rašytojų Kongresas pasisakė už tęsima Ame
rikos meno ir literatūros tradicijų. Bet jau ne 
buržuazine linija. Kongresas buvo pirmas kau
pėjas ir organizatorius literatūros ir meno 
nauiai. Sovietinei Amerikai. Mes, lietuviai me
nininkai, galime tik sveikinti Amerikos Pirmą 
Rašytojų Kongresą.

V. Bovinas.

Iš Centro Raštinės
Draugas Vincas Bovinas, buvęs Proletmeno 

Sąjungos Sekretorius, ruošia menininkams pa
skaitą. Jau senai jaučiame dideli trūkumą pro
letarinio meno klausimu paskaitų. Bet vis dė
lei laiko stokos, prasilavinusių draugų tarpe, 
tas darbas tęsėsi. Manome, šiuo klausimu 
draugas V. Bovinas atliks labai svarbų darba.

Draugai menininkai jau dabar turi pradėt 
diskusuot, kaip geriausiai suorganizuot pas
kaitų vakarus, kad jie būtų pasekmingi.

Pereitą savaitę Amerikos L. Proletarų Meno 
Sąjunga pasiuntė šimtą kopijų “Artūro Re
gračio Raštą” Sovietų Sąjungos draugams. Ne
daug liko draugo Artūro Regračio knygų Me
no Sąjungos sandėlyj, bet dar turime šiek tiek.

Draugai neturį šio žymaus proletarinio poe

to eilių rinkinio, turėtute Įsigyti. Taipgi, drau
gai pradedą rašyti eiles, daug, daug gali pa
simokyti iš draugo Artūro Regračio.

Šis eilių rinkinys išleistas Amerikos Pro
letarų Meno Sąjungos. Knygai viršelį piešė 
draugas Gilmanas. Knyga turi 174 puslapius. 
Ją parduodame nužeminta kaina—tik 50 centų.

Įsigykite, draugai! ,
Šiame skyriuje talpiname Artūro Regračio 

eilėraštį iš virš minėtų eilių rinkinio.
Pranas Pakalniškis,
A.L.P.M. Sąj. Sekr.

Lietuvos Berno Daina
Artūras Regratis.

Greit pavasaris pastos, 
Nuo šviesos iki tamsos 
Paskui žagrę reikės sekti, 
Kad iš bado neprasmegti.

Vargu, mieli, vargu kas 
Suskaitys mano vagas, 
Kiek pris’ėjo nuo mažens 
Iki šaltojo rudens 
Susilenkus iškupriuoti, 
Išvagoti, išsprindžiuoti 
Sniego pusnimis priplotą 
Dirvonuotą žemės plotą,—

Arti, sėti ir akėt— 
Savo buožes išpenėti

Smarkus lietus ar giedra, 
Bernui—vis diena gera;
Nepaklaus juk “geradėjas,” 
Iš kur šiandien pučia vėjas.

Vargu, mieli, vargu kas 
Suskaitys mano vagas, 
Vargu, mieli,-kas įspės, 
Iš kur saulė užtekės— 
Vėl pabudus ant rytojaus, 
Kada bernui palengvės 
Buitis milžino-artojaus.

Kad nors vargo šiuo metu 
Nenusprogt ūmai badu!

Visą amžių nors ariu, 
Apart vyžų ir rudinės
Ir sveikatos geležinės— 
Nieko kito neturiu!

Vargu, mieli, kas Įspės, 
Kovoje kas žūt turės— 
Ar nutukęs meitėlys, 
Kurio kupinas skilvys, 
Ar kuris prie darbo mankštos, 
Kalvio rankom vinis lanksto,

Kalnus varto, kaip dujas, 
Semdams jėgas vis naujas?!

/

Mažką valgęs ir vyžotas, 
Veidas prakaitu rasotas, 
Drumstą vandenį geriu, 
Vis vagoju, vis ariu...
Laikas būtu pusryčiauti,
Juodų barščių paragauti, 
Deja, laiko neturiu, 
Juk ariu !. ..

Ištiesų, o gal taip rodos—

Jūsų Kaimynystėje
Verteivis pristatys jums

RUPPERT’S BEER

z Dar neartas diktas plotas!
Velku jungą kiauras dienas 
Buožių bernas aš ne vienas;

Greta rėžių vagą varo
Ir kumetis pono dvaro.. .

9-III-20.

Nesutrintos Gyvatės
Nuodingos gyvatės 

Dar nesunaikintos
Rūme, kurį stato 

žmonės darbo klasės.
Dar ne visos liko

Išguitos—sumintos,
Nes pakampėj likę

Dar raitosi—tąsos.
Ir dar prieš gaišimą

Josios turi viltį
Vadus darbo klasės 

Įkąsti—Įgilti.
Dar šliaužiai niekingi

Savo galvas kelia,
O juos apščiai veisia

Angis kapitalo
Ir mirtinas kilpas

Narsto, suka, velia.
Nors jųjų gyvybė

Jau eina prie galo,
Vienok prieš d vėsimą

Jie gylius galanda,
Ir, progai atėjus,

Mūsų draugus kanda.
Nepakirs mūs galės

Piktoji gyvatė,
Nors ji ir nuskynė

Galybę didvyrio,
Kuris proletaro

Didį rūmą statė,
Lig tol, kol sutiko

Baisų smūgį myrio.
Bet mes jojo darbą

Imam tolyn veikti
Ir angis nuodingas

Prižadam Įveikti.
Vargo Ainis.

Brooklyn, N. Y.

Iš Aido Choro Susirinkimo

Pereitą penktadienį laikytame Aido Cho
ro susirinkime buvo pakelta keletas svar
bių klausimų, kas liečia patį chorą ir jame 
susitvarkymą. Pastaraisiais laikais pas cho- 
riečius buvo biskutis apsileidimo. Svarbiau
sia priežastis tai nelankymas pamoku. Bet 
atbundant pavasario gamtai, atbunda ir mū
sų jaunimas. Jau pereitą pamoką pasirodė 
nemažas būrelis jaunimo.

Plačiai buvc/ kalbėta dainų klausimu. Pa
staruoju laiku mažai buvo kreipta domės Į 
liaudies dainas. Didžiumoj buvo dainuoja
mos Proletmeno Sąjungos dainos. Tas ne
blogai. Mes Proletmeno dainas dainuodami 
didžiuojamės. Bet prie to reikalinga ir liau-

ITasa 4-tam Pusi.)

Aido Choras, Wilkes- 
Barre j, Pa.

Pereitose Aido Choro pamo
kose, kurios atsibuvo 10-tą die
ną gegužės, buvo atsilankęs ge
ras skaičius choristų ir visi su 
didele ukvata mokinosi dainuot 
iki vėlai vakaro.

Aido Choras yra darbininkiš
kos dailės skleidėjas. Jis netik 
kad skleidžia darbininkišką dai
lę, bet ir remia visą darbininkų 
judėjimą pagal savo išgalę, to
dėl apie jį' turėtų spiestis visas 
progresyvis jaunimas. Prie to, 
ir suaugę, kurie tik jaučiasi tu
rį balsą, turėtų atsilankyti, čia 
išlygos visai nesunkios, tik rei
kia lankyt choro pamokas ir 
dalyvaut programose, kur cho
ras apsiėmęs dainuot. Mes, 
Wilkes-Barre darbininkai, tu
rėtume padaryt didelį, galingą 
ir dar geriau dainuojantį cho
rą negu lig šiol turėjome, ži
noma, tik reikia apie tai visiems 
daugiau susirūpint, o tas bus 
galima atsiekt.

Yra daug darbininkiško jau
nimo mūsų tarpe, kurie pažįsta

Trečias Puslapfe

Arison

Prą<
Visus

muziką, tai kodėl jie neturėtų 
rastis Aido Chore? Juk tai jųjų 
vieta jame. Choras pageidauja 
visų tėvų, kurie tik turi suaugu
sių jaunuolių, kad paragintų 
juos, patartų jiems stot į Aido 
Chorą. Mes gerai žinome iš pra
eities, kad reikalinga nuolatinis 
raginimas, jeigu tik nori ko ge
resnio nuveikt darbininkų kla
sei.

Choro pamokos įvyksta penk
tadienių vakarais, Darbininkų 
Centre, 325 E. Market St.

Aido Chore buvo geras skai
čius jaunimo progresyvių tėvų, 
bet kokiu tai išrokavimu pasi
traukė iš dailės veikimo, iš cho-- 
ro, ir kliudo jojo augimui. Ku-

butinai diskusuotl šį 
Kiekviena kuopa moka 

j merus.
Meno Sąjunga, 46 Ten 

Brooklyn, N. Y.

Gegužės 1 dieną Lietuvių 
svetainėje, įvyko linksmas va
karėlis, kurį surengė Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos kuopa. Ka- ’ i 
dangi įžanga buvo žema, tai 
publikos susirinko nemažai. 
Man teko girdėti iš dalyvių pa- 
karienėje, kad vien tik valgis 
buvo vertas to tikieto, o kur 
dar proga linksmai pasišokti ir 
išsigerti ? Turiu pasakyti, kad 
šokiams buvo graži lietuviška., 
muzika.

Taigi, gerbiami ALDLD kuo
pos veikėjai, būtų geistina 
kad tankiau surengtumėte pa- \ 
našias vakarienes, nes publi
ka myli tokius parengimus. . ..|

Beje, pora draugų pasakė 
po trumpą prakalbėlę, pažy
mėdami naudingumą priklau- '.J 
syti prie ALDLD. Be to, dar 
vienas draugas sudainavo gra
žią dainelę, kuri publikai labai 
patiko.

Aš turiu pasakyti, kad man 
ir mano šeimai netikėtai Pasi
taikė dalyvauti vakarienėje’ s 
pirmu kartu, bet mes labai 
esame patenkinti šiuo ALDLD 
parengimu.

kad jie pasielgė kaip tie karei
viai : kada reikia sukoncentruot 
visas jėgas kovot prieš savo 
priešus, tai jie bėga iš kovos 
lauko nepaisydami, kas su li
kusiais atsitiks. Del to yra sa
koma, kad tas ne kareivis, kuris 
bėga iš kovos lauko.

Draugai ir draugės, kaip au
gę, taip ir jaunimas, pameskim 
klaidas darę ir stokim prie dar
bo ir išauginkim Aido Chorą 
vienu iš didžiausių! Jau seniai 
buvo laikas visiems apie tai pa
galvot ir tuom susirūpint.

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių' 
jkp. įstos j Meno Sąjungą šį me
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 

klausimą.! 
po $5.00

Pirmasis choro piknikas šį 
pavasarį įvyks 30 d. gegužės- 
Dekoracijų Dienoje, toj pačioj 
vietoj, kur pernai piknikai buvo 
rengiami—Lyndwoode, prie gra
žiosios Susquehanna upės. Po 
žaliuojančiais medžiais bus nau
ja platforma šokiams. Gera or
kestrą, gera programa, geri val
giai ir gėrimai užtikrinti. Kaip 
vietos, taip ir apielinkės publi
ka kviečiama dalyvauti 
džia 12-tą vai. dieną, 
kviečia Aido Choras.

Aido Choro Koresp.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St, 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais t 

10-12 ryte
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MENO SKYRIAUS DALIS
BROOKLYN, N. Y.

(Tąsa iš 3-čio puslp.)

dies dainų. Įmaišius liaudies dainų į mūsų 
repertuarą, būtų neblogas dalykas. Galima 
sakyti, kad liaudiškos dainelės publikai taip
gi patinka. Mano supratimu, dainos reikia 
maišyti: dainuot angliškas, lietuviškas, re
voliucines ir liaudies dainas.

Buvo pakeltas klausimas kas link rudeninio 
parengimo. Nutarta mokytis operetę “Ta- 
mylą”. Pereitais metais “Tamyla” buvo su
lošta Brooklyne ir Newarke kaipo veikalas. 
Pasekmės buvo geros. Vėliau, Proletmeno 
Sąjunga kalbėjo šio veikalo klausimu ir nu
tarė apvilkti “Tamyla” muzika ir padaryti 
Operetę. Taigi, Aido Choras ir vėl pradės 
mokytis tą gražią operetę rudeniniam sezonui.

* * *
Aido Choro išvažiavimas įvyks 30 d. bir 

želio, Forest Parke. Taigi, prašome įsitė- 
myti šią dieną ir nerengi jokių parengimų 
minėtoj dienoj, kad galėtume visi dalyvauti 
šiame išvažiavime ir linksmai praleisti laiką 
su aidiečiais.

Draugės ' ir draugai aidiečiai! Dabartiniu 
laiku mes apsiėmę dalyvauti dviejuose svar
biuose parengimuose, tai yra, L.D.S. 3-čio 
Apskričio piknike, kuris įvyksta 26 d. ge
gužės, Vaičionio Farmoje, Cranford, N. J., 
ir 2 d. birželio, Proletmeno Sąjungos Trečio 
Apskričio piknike, toj pačioj vietoj. Taigi, 
visi lankykime pamokas, kad galėtume su- 
simokinti keletą naujų dainelių, ir palinks
minti publiką su naujom dainom.

* * *
Biskis apie choro vajų. Aido Choras skel

bė dviejų mėnesių vajų, gavirpui naujų na
rių, bet pasekmės nekokios. Vajus baigsis 
su gegužės mėnesiu, o naujų narių visai ma
žai tegavom. Pasistengkim nors į pabaigą 
vajaus gauti daugiau naujų narių.

Aido Choro pamokos įvyksta kiekvieną 
penktadienį, 8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje. Taipgi, Aido Choras kviečia drau
gus dainininkus ateiti į choro pamokas, ku
rie buvo apsistoję lankyti pamokas. Pasilsė
jote, draugai, gana!

Choro Koresp., L. Svyruoklis.

sawmills and shingle mills lai
vų krovėjai tuoj aus metė dar
bą sykiu su visais miškų dar
bininkais. Dabar jau streikuoja 
20,000 darbininkų Washingto- 
no ir Oregono valstijose. Už 
kelių dienų visi išeis į streiką, 
ar lyderiai nori, ar nenori. 
Darbininkai mato, kad unijų 
tūli vadai yra darbdavių, pa
taikūnai.

A. B.

C. J. Martin ir J. Quinn kal
bino darbininkus, kad neva
žiuotų į tas vergijos kempes, 
bet pasiliktų vietoj ir kovotų 
už tuojautinę pašalpą arba su 
unijistiniu atlyginimu. Vien tik 
už tai policija areštavo ir ge
gužės 7 d. surado kaltais nu
baigdami po mėnesį kalėji
mai!.

Prieš nuteisimą teisėjas pa-

sį parengimą subatoj, 18 d. gegužes, 
1935, Wemrock Hall, Manalapan 
Road, 1 mylia nuo Freehold’©. Bus 
perstatyta trijų veiksmų juokingiau
sia komedija “Moterims Neišsimeluo- 
si.” Kadangi šį veikalą los gabiau
si scenos mčgėjai-artistai iš Hillside, 
N. J., tai užtikrinam visiem, kad 
juokų bus iki ausų. Po lošimui bus 
šokiai prie geros muzikos, širdingai 
kviečiam dalyvauti šiame parengime. 
Pusę pelno šio parengimo skiriame 
darbininkiškiems reikalams. Svetai
ne atdara 6:30 vai. vak. Lošimas pra
sidės 7:30 vai. vak. Įžanga tik 35 
centai, šokiams 25 centai. Kviečia 
rengėjai.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

Fort William, Can.
šeši Draugai Nubausti Kalė

jimu

klausė, “ar turit ką pasakyti?’’ 
Iš “kaltinamųjų” Fort William 
kalbėjo drg. Rybak, o nuo 
Port Arthur Jack Quinn.

Drg. J. Quinn pažymėjo:
—Aš žinau, kad busiu nu

teistas daug ar mažai, bet aš 
nesijaučiu kaltu. Aš žinau, kad 
to visko yra ekonominės prie
žastys ir mes esame apkaltinti. 
Darbiu, klasė negali laukti tei
sėtumo ir teisės del darbininkų 
klasės iš valdančios klasės iki 
kol pasiliuosuos. Nežiūrint, 
kad mes būsime nuteisti, kova 
nesustos, kol tos priežastys 
rasis. Vieno tik gailiu, kad

gali laike mano nebuvimo, aš nega
lėsiu su savo draugais bendrai 
kovoti,

Drg. 
ilgesnė 
pinimo 
sau.

Teisėjas demagogiškai no
rėjo kalbų turinį iškraipyti ir 
net “negalėjo” suprasti apie 
kokias klases jie kalba. Jis 
vargšas suprantąs tik vieną 
klasę, o tik toji “viena klasė” 
skirtingą darbą dirba, bet to 
reikalauna pati civilizacija!

EKSKURSIJOS
529 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Philadelphia, Pa.
Dar Apie Tarptautinio Darbi

ninkų Apsigynimo Buvusį 
Bazarą

Nors plačiai buvo rašyta ir 
veik visų aukautojų dovanos 
sužymėta, bet dalis nebuvo 
pažymėta, tai yra, Frankfordo 
ALDLD 149 k p., per kurią bu
vo surinkta. Bet ta klaida įvy
ko dėlto, kad nebuvo priduo
ta vardai komitetui, kas ką 
aukavo, šie aukavo:

Kačinskas 2 poras čevery- 
kų; X. krautuvininkas kakla-j 
raištį; A. Kupčiūnas triratį 
baisikelį; A. Papeliučka dvira
tį baisikelį; žonius, kriaučius, 
bumusą; Rebikauskas 5 svarus 
saldainių; J. Mickus 5 svarus 
saldainių ir Gegžna 7 kvortas 
“borjom”. Varde TDA, vi
siems aukotojams tariame šir
dingi ačiū.

Minėtas bazaras buvo vie
nas iš pasekmingiausių ir ge
rai jis buvo prirengtas. Labai į 
daug daiktų buvo surinkta. 
Lietuviai geriausiai pasižymė
jo. Daugiausia darbavosi dė
lei bazaro drg. Galeckienė ir 
Ramanauskienė. Jos parodė, 
kad, veikiant, galima daug 
nuveikti. Jos užtai ir užsitar
navo didelį kreditą už pasi
darbavimą.

Report.

Waterbury, Conn.
Apie Valdžios Viešuosius 

Darbus

Nemažai darbininkų dirba 
prie Public Welfare Depart
ment of City of Waterbury, 
bet apie juos nieko neparašoma 
spaudoje. O rodosi, gana dir
ba ir lietuvių. Tai aš nors 
biskį pabriešių.

Sako, kad “F.E.R.A.” pir
miau vadinosi “C.W.A.” Rei
škia, maino vardus, kad tik 
bedarbiai nesurastų ofiso.

Katrie dirba prie tų valdžios 
viešų darbų, tai baisu ir pažiu- 

. rėti. Dirba ant kelių, deda 
paipas-surpaipes, kasa grabes 
po 12 pėdų gilumo. Nėra tos 
dienos, kad darbininkas nebū
tų sužeistas. Baisūs akmenynai. 
O tuos akmenis turi suskaldy
ti daugiausiai “ameriais” (kū
jais). O tie “ameriai” sveria 
po 15 svarų. Tai kada darbi
ninkas tokį “amerį” pavarto
ja per dieną, 8 valandas, tai 
jau eina namo taip, kaip me
dinis, ką tik save pasineša.

O dabar klausimas, kiek tie 
darbininkai uždirba? Jie dir
ba po 24 valandas į savaitę ir 
gauna tiktai $12. Algas moka 
•ubatomis, pradeda nuo 9 va- 

' landos, o pabaigia kartais su 
1 vai. po pietų. Tai katras 

; pasitaiko paskutinis, tai turi 
*^iti namo pavargęs nuo lauki- 

į. Yra tokių atsitikimų, kad

žmonės nervų ligomis suserga. 
Tie valdžios darbai daugiau 
ubagų pagimdys.

Mes šiandien pagalvokime 
gerai, kaip šios šalies žmonės 
maitinasi. Jau daugelis nuo 
alkio alpsta ant gatvių.

Visokie profesionalai yra su
siorganizavę, bet darbininkai 
nepajėgia susiorganizuoti. Kol 
būsime neorganizuoti, tol nie
ko nelaimėsime.

Vargo Aidas

Vaiky Sveikatos Mėne- 
sis 12 Karty į Metus

Dr. John L. Rice
(New Yorko Miesto 

Sveikatos Komisionierius)

Sveikas kūdikis, tai linksmas 
kūdikis, ir linksmas kūdikis 
padaro linksmus namus. Nors 
gegužės mėnesis pašvęstas vai
kams—Vaikų Sveikatos Mėne
sis, bet išmintinga ir protinga 
motina prižiūrės, kad kiekvie
nas mėnesis bus sveikatos mė
nesiu savo namuose ir savo 
vaikams. Tai ne sunki užduo
tis, tik reikalauja truputį prie
žiūros su užtektinai sveiko 
proto.

Užtektinai šviežio oro ir 
saulėkaitos, tinkama dieta, ir 
gana miego ir pasimiklinimo, 
žinoma, su švarumu, veda prie 
sveikatos. Kiekvienas kūdikis 
privalo būti nuneštas pas šei
mynos gydytoją nors sykį į 
metus per kūdikystę. Tai yra 
geriausia ir pigiausia aseku- 
racija prieš ligas. Kūdikis pri
valo būti immunizuotas apsau
goti jį nuo difterijos, kuomet 
jis jau sulaukia šešių mėnesių 
senumo ir įčiepytas (raup
lėms), kuomet pirmus metus 
sulaukia.

Tavo gydytojas tau pasa
kys, kaip tankiai valgydinti 
kūdikį ir kada. Jeigu negali 
krūtimi penėti kūdikį, tai gy
dytojas patars tinkamą dietą. 
Kiekviena motina turi, ir jos 
gali, krūtimi penėti savo kū
dikį per nors kiek laiko, tas 
svarbu, nes kūdikis per tą lai
ką gauna apsaugą nuo difteri
jos.

Daug motinų klauso visokių 
patarimų nuo draugų ir Susie
du kaslink savo vaikų. Daugu
moje atsitikimų tie patarimai 
be vertės ir kartais net pavo
jingi. Pasitardama su gydyto
ju ir sekdama jo visus patari
mus motina atlieka neišpasa
kytai svarbią užduotį.

Ir kuomet vaikas apleidžia 
kūdikystę, vistiek patartina jį 

I vesti pas savo gydytoją paskir- 
• tais laikais, ir gerai jį regulia- 
I riškai vesti pas dantistą. Jeigu 
reikalauji daugiau informaci
jų apie vaikų sveikatos prižiū
rėjimą, tai pasiųsk laišką į 
Department of Health, New 
York City (Room 709, 139 
Center Street). Tas Sveikatos

Departmentas turi net dešimts 
knygučių apie vaikų sveikatą. 
Tik pridėk du trijų centų kra- 
saženklius.

FLIS.

Raymond, Wash.
Iš Streiko Kovos Lauko 

Naujienos

Gegužės 7 d., 9 vai. ryte, 
čionai išėjo į streiką “sawmill” 
ir “shingle mills” darbininkai. 
Jau du mėnesiai, kaip paskel
bė Pacific Northwest generalį 
streiką, kuris turėjo prasidėti 
6 dieną gegužės.

Prie generalio streiko dar
bininkai organizavosi ir rašėsi 
į uniją šimtais kožnam susirin
kime. Dabar yra šimto procen
tų organizuoti į Sawmill iand 
Timber Workers Union ir susi
vienijo su United Brotherhood 
of Carpenters and Joiners of 
America, taip pat prisidėjo ir 
Shingle Weavers Union. Visi 
bendrai darbininkai pareikala
vo minimum algos 75 centus į 
valandą, 30 valandų darbo sa
vaitės ir 6 valandų darbo die
nos, pusantro laiko už viršlai
kį, taip pat už darbą šventa
dieniais.

, žinoma, darbdaviai irgi ne
snaudė per tuos du mėnesiu. 
Dirbo labai ir rengėsi prie 
streiko laužymo.

Pabaigoje balandžio atva
žiavo Carpenters and Joiners 
vice-prezjdentas Abe Muir va
dovauti streikui del Sawmill 
and Timber Workers Unijos. 
Jisai su kitais vadais pradėjo 
derybas su darbdaviais 1 ge
gužės už uždarytų durų. Nie
kas nežinojo, ką jam ten darb
daviai žada. Gegužės 4 d. Abe 
Muir išsiuntinėjo visiems lo- 
kalams, kad geg. 6 d. nebe- 
streikuotų, ale visi eitų ir dirb
tų, o jis sako, kad jis susitai
kys su darbdaviais. Bet loka- 
lai nepaklausė. Bellingham lo- 
kalas su 1,000 darbininkų iš
ėjo į streiką geg. 1 dieną, o 
kiti lokalai geg. 6 d. Darbinin
kai pono Muir visai neklauso, 
ale pilni entuziazmo streikuoti 
ir laimėti.

Raymond lokalas turėjo du 
dideliu susirinkimu—vieną ge
gužės 4 d., o kitą geg. 6 d. 
Geg. 6 dienos susirinkimas tę
sėsi pusę nakties. Ponas Muir 
atsiuntė telegramą ir liepė ne
streikuoti. Bet darbininkai bu
vo neužganėdinti ir privertė 
lokalo sekretorių eiti ir per 
telefoną pašnekėti. Sekretorius 
pašnekėjo ir atėjęs raportavo, 
kad liepia dirbti ir gana. Bet 
nesako, ką kompanija žada 
duoti. Tas ponas visus darbi- 

i ninkus išvadino komunistais, 
kad jie jo neklauso.

Taip ir ėjo pusę nakties dis
kusijos. Nutarė ant rytojaus 
eiti į streiką. Raymonde strei
kas labai gerai eina, niekas 
čia dabar nedirba. Taip pat

Fort William bedarbių, susi
kirtime su policija sausio 11d. 
prieš verstiną darbą militarini- 
nėse kempėse už $5 į mėnesį 
buvo areštuota 16 draugų,.

Tarptautinio Apsigynimo Ly
gos advokatas O. Brown gy
nė. Pirmame teisme buvo iš
teisinti 9 draugai. Kiti septy
ni buvo kaltinami Sect.89 ir 
168a, kuriom remiantis
nuteisti lig 20 metų kalėjimo. 
Advokatui O. Brown prašant, 
byla buvo perduota aukščiau
siam teismui (Supreme Court) 
Supreme Court peržiūrėjęs 
kaltinimo aktą ir nesuradęs di
delio prasižengimo, perdavė 
spręst bylą “deciding jury,” 
kuris susirinko gegužės 7 d.

Buržuazija surinko čielą ei
lę įvairių baltakalnierių šarla
tanų už liudininkus, kurie bu
čiuodami bibliją sakė, kad jie 
teisingai liudys.

Advokatas O. Brown labai Į Ant kiek yra šlykšti ir bjauri 
demogogija, kiekvienas gali 
įsivaizdinti.

būsim atskirti.”
Rybako kalba daug 
buvo, tik del sutrum- 

korespondencijos nera-

iVEDU AM ERIKOS UNIJA 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Motorlaiviu “Gripsholm”
Išplaukia iš New Yorko 

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 m.
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935
Tuo pačiu motorlaiviu 

NEW YORK—KLAIPĖDA 
(Per Gothenburgą-Stockholm) 

Rengiamos:
Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
Kiti išplaukimai iš New Yorko

Kungsholm........... Birželio 4,
Drottningholm . . Birželio 12, 
Drottningholm .... Liepos 17, 
Gripsholm ............. Liepos 26
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į bet kurį Sąjungos narį, autorizuotą 
vietinį laivakorčių agentą, arba į bet 
kurią mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas “MARIEHOLM”.

Swedish American Line
21 State St., New York, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikžtynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

gabiai sugaudavo melagius, iš 
ko teismabučio dalyviai turė
davo labai skanaus juoko.

Ta komedija tęsėsi net tris 
dienas, kurią atydžiai sekė be 
pertraukos pilnas teismabutis 
darbininkų ir koridorius lau
kiančių progos įeiti.

Gabiai ginant advokatui O. 
Brown ir tvirtai argumentuo
jant mūsų draugams prieš bu
delišką policiją, rodėsi, ne tik 
bus išteisinti, bet nubaus po
liciją už brutališkumo terorą. 
Užbaigus klausinėti, adv. O. 
Brown atsikreipė į grand jury, 
nušviesdamas visą eigą bylos. 
Jo kalba buvo nepaprastai 
turtinga. Darydamas išvadą 
pažymėjo, kad jokiu būdu ne
gali būti tas ar kitas kaltas, 
kuris ginas nuo užpuoliko. Gy
nimasis pasireiškia pas papras
čiausius gyvūnus, ką gi kal
bėti apie žmogų.. Ar gi žmo
gus neturi teisės kovoti už pa
gerinimą savo būvio? Jeigu 
žmonės būtų nekovoję už bū
vio pagerinimą, šiandien mes 
neturėtume tokios civilizacijos 
bei kultūros ir 1.1. Vėliau agi
tavo prokuroras, darodinėda- 
mas, kad didelis yra prasižen
gimas ir jis reikalauna tinka
mo nubaudimo.

Teisėjas kalbėjo demagogiš
kai būk prisilaikąs teisėtumo, 
nė už vieną pusę, nė už kitą, 
bet jo kalboj vis atspindėjo 
nusistatymas prieš kaltina
muosius.

J. Juozas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GLENFORD, OHIO, KALVIS

Taisau visokias farmerių mašinas, 
traktorius ir kaustau arklius už la
bai prieinamą kainą. Antrašas: 
Blacksmith Worker, Wm. Withman, 
P. O. Box 11, Glenford, Ohio.

(116-119)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopa rengia linksmą 

balių, kuris įvyks 25 d. gegužės, Na- 
jaus Svetainėj, kampas Main ir Pop
lar St. Draugai ir draugės, skaitlin
gai atsilankykit į šį paskutinį šio se
zono parengimą. Bus gera muzika 
šokiams, galėsite visi linksmai lai
ką praleisti. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Įžanga vyrams 25c., moterims 15 
centų.

Kviečia Rengėjai.

BALTIMORE, MD.
W.I.R. Benas rengia didelį gegu

žinį išvažiavimą, kuris įvyks 19 d. 
gegužės, Finų Parke, 703 S. Ponca 
Street. Pradžia nuo 1-jnos vai. po 
pietų iki vėlumai nakties. Bus kon- 

Į certinė programa, dainuos Frėiheit 
Choras ir Rusų-Ukrainų Choras, 
taipgi bus visokių žaislų ir pamar- 
ginimų per visą dieną. Kviečiame vi
sus darbininkus ir darbininkes atsi
lankyti ir savo draugus atsivesti. 
Paremsite šią draugiją ir išgirsite 
darbininkiškos muzikos.

Kviečia Komitetas.

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi-1 

rinkimas įvyks pirmadienį, 20 d. ge
gužės, 8 vai. vakare M. and H. Sa- 
benko Svetainėje, 91 Steamboat Rd. 
Draugės ir draugai, dalyvaukite pa
tys ir paraginkite kitus. Visuomet 
tik maža dalis narių lankosi ant su
sirinkimų. Ką veikia kiti nariai ? 
Taipgi draugai, pasirūpinkite užsi-

I mokėti duokles, nes jau praėjo 4 mė-1
‘‘Deciding jury” per du karti nėšiai šių metų, o dar mažai narių 

-■iv. . . .v lyra pasimokė jusiu. Pinigai Centrui,posėdžiavo ir vis negalėjo is-, - • • 
nešti sprendimo ir galų gale 
užklausė teisėjo, kas tuos 
žmones nuvedė kautis su poli
cija? “Jury” nedvejojančiai 
suprato, kad pats gyvenimas 
privedė kovoti už būvį, bet

reikalingi.
Sekr., V. A.

(116-118)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drg., L 

DS ir ALDLD kuopos bendrai^rengia. 
balių, šeštadienį, 18 d. gegužės, po 1 
numeriu 57 Park St. Šis bendras ba-

prisitaikindami prie valstybi- i ttauf delegatų fctevetod JS 
kiekvieno darbininko ir darbininkės 
pareiga dalyvauti ir tuomi pagelbė- 
sit tą didelį darbą atlikti. Bus gera 
orkestrą del šokių. Kviečia visus at
silankyti.

Komisija.
(......... ,

FREEHOLD, N. J.
ALDLD 235 kuopa rengia puikiau- ,

nio lovio, po trečiojo posėdžio į suotiną liet. darb. suvažiavimą. Todėl j 
išnešė sekantį sprendimą:

“L. Kiselius, F. Tumėnas ir
D. Rybak kalti. T. Plakin, M. 
Fadarkovič, P. Stukas ir M.
Šramko nekalti.”

Kai ti namiesiems galutiną 
sprendimą išnešė sekantį:

L. Kiselius, F. Tumėnas ir 
D. Rybak po šešius mėnesius 
Port Arthur kalėjimo.

Port Arthur trys draugai 
nuteisti po mėnesį Port Arthur, 
kalėjiman. j

Šių metų sausio 11 d., Port. 
Arthur buržuazija buvo supla
navusi visus bedarbius sugrūs
ti į militarihes kempes. Vado
vaujanti draugai C. Stewart,

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chėsnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

I Harry’s Cafe t 

® Kur Geri Draugai Susieina S 
| 1701-03-05 No. Dover St. į 
| PHILADELPHIA |
8 Ant Columbia Ave., tarpe p 
g 28th & 29th g
8 Smagiausia Vieta Mieste / 
8 Specializuojasi įvairiais žuvų g 
w Valgiais (Sea Foods) S
g “ MOTERIMS STALAI |

g BUSINESS MEN’S LUNCH į
g HARRY SLOBODIAN g
8 Savininkas &
g Bell Phone Poplar 9257 c

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
©naujus paveiks

lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

ROBERT LIPTON

■ Susižiedavi- 
l mams, Ves- 
ęA tuvėms ir 
_w, Kitokiems 
2'
3 W Įvykiams

Dovanos
Specialiai

Kainos 
Vedybių 
Susižeidavi-
mo Žiedų

Setų $10.00 ir augštyn.
Specialė nuolaida, kurie ateis su 

Šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

L!WUV£M
P^S^ijERIdllSIfl DUONA 7 
^O\SCH0LES BAKING

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS

(115-117) Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
L | duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda- 
_ ' ‘ ; mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės

" --—I išmokėti gydytojuiBROOKLYN LABOR LYCEUM Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, kaip 
■ i *1 j 4- < • * *• j • • • , y • •

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. 
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.
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šeštadienis, Geguž. 18, 1935 LAISVA Penktas Puslapiu

j Parašė ILYA EHRENBURG.

Atviras pasikalbėjimas
Vertė W. Amerikos Komunistų Partijos Atsišaukimas į 

Angliakasius

*
(Versta iš Anglų Kalbos Vertimo)

* šis Sovietų Sąjungos rašytojo Ehren- 
burgo kritikinis rašinys yra gamintas 
prieš virš pora metų. Jis tilpo kadaise 
žurnale “Soviet Russia Today!” Paskui su
trumpintai tilpo “Vilnyj,” o d. W. išvertė 
jį ir prisiuntė “L.” Nors dalykas jau

* gerokai pasenęs, kadangi dabar Sovietų 
Sąjungoj dalykų padėtis labai daug pasi- 

4 keitė, pažengdama pirmyn, tačiaus mes 
rašinį vistiek talpiname. Jis įdomus. Jis 
yra geras savikritikos rašinys ir tolydžio 
pamokinąs dalykas.—“L.” Red.

’kadangi aš neturiu apartmento Mask
voje, tai gyvenu viešbuty j. Vieną vakarą 
į mano kambarį atėjo veiteris ir plačiai 
Šypsodamas pareiškė:

“Jūs negausit arbatos rytoj; lygiai ne- 
gausit nieko kito.”
< Aš pasižiūrėjau į jį maloniai ir kiek 
begalėdamas švelnesniu balsu atsakiau: 
“Dėkų.”

Kiek galėdamas stengiaus nesuerzinti 
tą žmogelį. Mąsčiau, pikčiurnas ir karš
tuolius geriausiai galima valdyti malo
niai su jais apseinant. Atrodė, kad tas 
vargšas buvo kuo tai labai suerzintas. 
Todėl ir nuėjau gulti be zurzėjimo. Išau
šus naujai dienai, tačiaus man tapo aiš
ku, kad veiteris prarado savo sąmonę. 
Arbatos nebuvo galima gauti. Pamačiau, 
kad nelyginant žemės drebėjimas sujau- 

z dino viso viešbučio gyventojų įprastą ap
siėjimą. Išslinkau iš savo kambario ir 
mano baimė atslūgo. Kaip žiopla iš mano 
pusės ir kodėl negalėjau tai anksčiau su
prasti: aišku, viešbutis buvo parinktas 
traukimui kokio judžio. Judomieji pa
veikslai — puikus išradimas. Jie ne vieno 
galvą yra susukę. Man mažai žinant, ga

limai mano veiteris buvo koks tylus, ne
žinomas Čaplinas.

Iš lėto nuėjau žemyn laiptais, nagrinė- 
* damas scenos parengimus. Kiekvienas 

laiptas buvo papuoštas mažais gėlių va
zonais, kurie iš abiejų šonų vedė kelią 
tiesiai į valgyklą. Atsistoję už išblyškusių 
vazonų stovėjo artistai: kambarinės, ap
sidariusios operoj dėvimais rūbais ir ke
purėlėmis. Jos linkčiojo tai į kairę, tai į 
dešinę. Ten vėl patarnautojai apsirengę 
senovės rusų styliaus drabužiais, lyg ro
dos pakilę iš Gogolio “’Negyvų Sielų.” 
Žaliais marškiniais užsivilkę jie stovėjo 
lyg stovylos parodoj. Tik vienas dalykas 
jpan liko nesuprantumu. Niekur nematy
ti kamerų ir paveikslų traukėjų. Nedrą
siai užklausiau: “Kas čia daroma?”

“Praktikuojama,” man atsakė.
Dar tyliau, kad nesutrukdžius jų dar

bi^ vėl klausiu:
“Eisensteinas? Dovjenko? Pudvoki- 

nas?”
< Paniurusiai pažiūrėjęs į mane pilietis 
pasakė:

“Svetimšaliai turistai... Jie čia bus už 
valandos...”

Ir tikrai, ko ne visa valanda praslinko, 
kol svetimšaliai pradėjo atvykti. Jie pa
stebėjo mažus gėlių vazonėlius, žalia- 
marškinius patarnautojus, kurie žemai 

*jiems lankstėsi, pamatė kambarines, ku
rios nervuotai taisė savo priekaištes, ly
giai kaip jie pastebėjo kitus mažus daly
kėlius, visiškai svetimus dabartiniam mū
sų šalies gyvenime. Juos nuvedė į didelį 
sutikimo kambarį, šis visas buvo užkrau
tas visokiais menkniekiais: išpjaustinė- 

r toms? galvelėms padailintos druskinės, i- 
konai prastesnio Suzdal darbo, legendų 
didvyriai pritaikinti visokiem menkver- 
tės padabinimams.

ten atsi- 
iškaulija 
obzekvi-

vienu iš

Pasotinus svečių artistinį skonį, dabar 
buvo laikas juos pavalgydinti. Valgoma
me kambaryje baltmarškiniai veiteriai 
jiems lankstėsi dar žemiaus nei žalia- 
marškiniai patarnautojai. Laike valgių, 
apart maitinimo jų karališkais valgiais, 
sielos maistą patiekė muzikantų benas, 
grieždamas “Volgos Laivininkų Dainą,” 
emigrantai Paryžiaus, Londono ir New 
Yorko kurią visame pasaulyje išpopulia- 
rizavo rusų kabaretuose. Mat, 
tarnavę puošnūs princai dar 
tipsus savo aristokratiškoms 
joms (laidotuvių giesmėms).

Koridoriuj aš susidūriau su
svečių. Ah, aš pažystu jų veidus perdaug 
gerai. Vieno akyse aš pastebėjau manda
gią šypsą. Matomai jis buvo pilnai pasi
tenkinęs savo maistu. Nežiūrint į tai, ro
dės, kad mintis apie viso to tuštumą jį 
persekiojo. Jis save klausė: ar buvo verta 
pervažiuoti tiek tūkstančių mylių, per
gyventi tiek troškimų, pamatyti naująjį 
pasaulį ir užbaigus kelionę rasti tokį juo
kingą pamėgdžiojimą Europos kabaretų?

Aš buvau savyje kurstomas, prie jo 
priėjus, pasakyti:

“Brangus keleivi! Aš pats esu daug 
keliavęs ir iš savo patyrimo žinau kaip 
sunku sužinoti apie kitų žmonių gyveni
mą. Leisk man pastebėti. Nemanykite, 
kad jūs jau tikrumoj atvykote į Sovietų 
Sąjungą. Ne. Jūs dar visai nematėte mū
sų šalies. Jūs tik atsidūrėte kabarete, 
kurį išlaiko paprasti asmenys nesupran
tanti skirtumo tarpe patogumų ir ka
baretų pinklių, nei tarpe svetingumo ir 
vergiškumo. Palaikykite tai, tik kaipo 
nemalonų atstikimą kelionėj, kaipo liūd
ną pasakėčią ir nedaugiau.”

Aš nepakalbinau svetimšalio turisto, 
nes jis galėjo mane palaikyti vienu iš tų 
ekstrinių, kurie valkiojas, prie nesamo 
teatro, gal kokių ricerių-tarnų, nužengu
sių nuo druskinyčių, arba liokajų apiplėš
tų Gogolio raštuose, o jei geriausiai spė
tų, tai koks Stenka Razin. Tačiaus aš 
nuoširdžiai gailėjaus to žmogaus. Čia aš 
noriu pažymėti, ko aš jam nepasakiau. 
Gal būt šie žodžiai pasieks jį, jei ne jį 
patį, tai gal jo vienminčius.

Jūs, monsieur Durand iš Paryžiaus, 
Jūs Mr. Davis iš Liverpool’io, o gal iš 
Chicagos, ir jūs Herr Schultz iš Zuricho, 
aš jūsų prašau, nespręskite apie mūsų 
šalį iš šio viso; nebūkite lengvomis au
komis šio menkaus, nemalonaus priety
kio, liūdnos pasakos. Mes turime daugelį 
pasakų jums papasakoti, nors tūkstantis 
ir viena nakčių nepakaks išpasakojimui 
jų.

Neskaitant penkių funkcionierių tame 
‘viešbutyj, ir apie penkiosdešimtį ekstrą 
samdinių, mes turime šimtą ir penkios
dešimtį milionų žmonių, kurie dirba ir 
galvoja, kurie kovoja ir gyvena.

Jūsų kelionėse teko jums pereitį dau
gelį viešbučių, valgyti įvairiausių valgių 
ir matyti visokiausių absurdų. Tačiaus 
mūsų šalyje jūs pamatysite, ko nesate 
matę kitose. Nežiūrėkite į mane su pa
šaipa. Suprantu, aš pats esu praleidęs di
desnę dalį savo amžiaus jūsų pasaulyje. 
Aš neturiu tikslų nustebinti jus mūsų 
pavyzdingomis elektroj gamyklomis, pui
kumu mūsų krosnių, nei Maskvos pože
minio geležinkelio statyba. Aš gerai ži
nau, ką jūs matėte ir ko jūs niekad ne
sate regėję.

(Bus daugiau)

Wilkes Barre, Pa.
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
12-tas Apskritys rengia pikni
ką, birželio 2 d., 1935, Sans 
Souci Parke. Pradžia nuo 10 
vąj. ryto ir trauksis iki vėlai 
vakaro.

Programa prasidės nuo 6 v. 
po pietų.

Programa bus įvairi, kurio
je dalyvaus išlavinti ir geri 
dainininkai ir dainininkės. Bus

geras kalbėtojas iš “Lai
svės” redakcijos, Brooklyn, N. 
Y. Bus leidžiama laimėjimas. 
Bus muzika ir šokiai.

Parkas yra gana gerai 
įrengtas; maudynė ir pastogė 
nuo lietaus, su įvairiais žaislų, 
ir “funių” įtaisais, gera šo
kiams svetainė ir pasivažinėji
mai įvairūs. Parke bus galima 
nusipirkti įvairių gėrimų ir 
užkandžių.

įžanga į parką 10 centų 
ypatai. Už automobilių į par
ką įvažiavimą nieko nekainuo

ja.

Visi vietiniai ir apielinkės 
draugės, draugai ir simpatikai, 
iš tolimesnių miestų ir kolo
nijų, kurie turit užuojautą 
apskričio parengimui, malonė
kit skaitlingai dalyvauti su vi
somis šeimynomis.

Gauto pelno dalį skirsim 
delegatų siuntimui į Clevelan- 
do Visuotiną Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimą. Tokiu bū
du visi turim, kiek išgalim, 
remti šį parengimą.

Nuoširdžiai kviečia,
Rengimo Komitetas.

P. S. Lietuvių, delegatų Vi-

(Tąsa iš 1 pusi.)
tiniai prižadai Coughlino, Huey Longo ir kitų tokių.

“Ką mainieriai turi daryti, tai susiburti apie Partiją, kuri at
stovauja jų ir visos darbininkų klasės reikalus, apie KOMUNIS- 
darbininkus, amerikonus ir ateivius, moteris ir jaunuolius 
TŲ PARTIJĄ. Komunistų Partija vienija negrus ir baltuosius 
darbininkus į bendrą kovą prieš bendrus mūsų priešus. Jinai 
šaukia visą darbininkų judėjimą sujungti savo eiles, suorgani-

Nebėra ko mums laukti, ir 
taip jau perdaug laukėm. Grei- kuri 
čiau s.ubruskime ir stumkime 
šią supuvusią kapitalistų tvar-jale veikime po komunistų ve- 
ką žemyn. Į jos vietą būdavo- liava. žemaičio Sūnus.

kime sau darbininkų tvarką, 
paliuosuos mus iš to kri-

zio. Nebeklausykime ponų,
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zuoti galingą bendrą frontą 
prieš badą, prieš fašizmą ir 
karą, o už kapitalizmo sūnau 
kinimą, už revoliucinę darbi
ninkų valdžią, kaipo vienatinį 
būdą išspręst tuos klausimus, 
kurie stovi prieš akis visiems 
darbo žmonėms šioje šalyje.

“O kad Rooseveito valdžia, 
angliakasyklų savininkai, Le
wis ir kiekvienas kitas priešas 
mainierių ir viso darbininkų 
judėjimo skelbia ‘šventąjį’ ka
rą prieš komunistus, tai todėl, 
kad tie elementai žino, jog ko
munistai yra ne tik atkakliau
si kapitalizmo priešai, bet ir 
geriausi kovotojai už kasdie
ninius mainierių reikalus. Tie 
ponai žino, kad jų kova prieš 
Komunistų Partiją yra kova 
prieš ištisą darbininkų klasę, 
štai kodėl visa darbininkų kla
sė turi telktis apginti Komu
nistų Partiją. Dar daugiau— 
kiekvienas klasiniai susipratęs 
darbininkas, kiekvienas mai-

nierys, kuris jaučiasi esąs dar
bininkų klasės pusėje prieš 
kapitalizmą, turėtų pats tapti 
Komunistų Partijos nariu. Ga
linga Komunistų Partija, suor
ganizuota kasyklose ir mainie- 
rių kolonijose, yra geriausias 
užtikrinimas, kad mainieriai 
negalės būti parduodami.

“Ruoškitės streikui, kad lai
mėtumėte savo reikalavimus!

“Susiorganizuokite į galin
gus eilinių narių komitetus 
Jungtinėje Mainierių Unijoje. 
Padarykite, kad visi angliaka
siai, šimtaprocentiniai taptų 
unijistais.

“Mainieriai, jūs išbudavojo- 
te Jungtinę Mainierių Uniją 
savo krauju, savo aukomis.! 
Paimkite ją į savo rankas. Iš
plėskite ją iš nagų John L. 
Lewiso ir Kompanijos. Sudau-! 
žykite kompaniškas unijėles! 
Maršuokite į pergalę!

Komunistų Partijos 
Centro Komitetas.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.
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PORTLAND, OREGON

Apie Darbininkų Judėjimą
Gegužės 6 d. mūsų mieste 

išėjo į streiką visi “sawmi- 
lių” (lentpjūvių) darbininkai, 
virš 2,000 darbininkų. Jie rei
kalauja, kad kompanija pri
pažintų unijas ir duotų 30 va
landų darbo savaitę ir po 75

jaunųjų pionierių (vaikučių).
Šią demonstraciją suruošė 

Komunistų Partija. Jai va-' 
dovavo draugas Jones, kuris 
yra nuteistas .septyniems me-' 
tams į kalėjimą už prigulėji-' 
mą prie darbininkiškos parti
jos ir už organizavimą darbi
ninkų. Prieš jo nuteisimą yra 
paduota apeliacija į Oregono 
valstijos aug'ščiausį teismą.

Draugai ir draugės, mes ma
tome, kad dar darbininkai per-

centus į valandą. Ir dar prieš į daug atydos nekreipia į savo 
išėjimą į streiką visi šių dirb-!
tuvių darbininkai susirašė į 
International Sawmill Wor
kers Union, kuriai vadovauja 
Amerikos Darbo Federacija. * ‘Taip ir mūsų draugai ko
munistai neatsilieka, dirba iš
sijuosę, kaip geriausia padėti 
draugams streikieriams. Kol 
kas streikas laikosi gerai. Ma
tosi, kad ir Tacoma, Wash., 
“sawmilliu” darbininkai gerai 
streikuoja. Jeigu darbininkai 
laikysis tvirtai ir nesiduos Fe
deracijos vadams parduoti, tai 
kovą jie išloš. Taip ir mes tu
rime, kiek galėdami, padėti 
draugams streikieriams.

Apie Gegužės Pirmą

Dabar biskį pabriešiu apie 
Gegužės Pirmą. žinoma, ta 
diena yra apvaikščiojama dar
bininkų visame pasaulyje, kai
po darbininkų šventė. Taip ir 
mūsų mieste buvo suruošta de
monstracija, kuri prasidėjo 3 
vai. po pietų Plaza Parke. Pu
blikos prisirinko apie du tūk
stančiai pasiklausyti prakalbų. 
Po prakalbų, 4 vai. po pietų., 
buvo pradėta maršuoti į mies
to gatves. Turėjo ir leidimą 
maršayjmui. Mąršuotojų buvo 
apie 400. Matėsi ir lietuvių 
būrelis, buvo ir studentų gru
pė iš kolegijos, kurie sykiu 
maršavo su darbininkais.

Tas labai nepatiko mūsų 
buržuazijai, kad studentai 
maršuoja gatvėmis sykiu su 
darbininkais iškabas nešini, 
ant kurių buvo šaukiami jau
nuoliai stoti į Jaunųjų Komu
nistų Lygą, kovokime prieš ka
rą ir fašizmą. O pačiose pir
mose eilėse maršavo būrelis

zeikalus. Jau šeštas metas eina 
krizis, kuris atnešė mums ne
darbą ir didelį skurdą. Dar 
mus visaip monija, prikalba, 
kad neužilgo sulauksime gerų 
laikų (arba “prosperity”).

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

No.NOTICE is hereby Riven that License 
SL-24 has been issued to the ■ undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Bowery and West 12th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOSEPH J. CARTORI
Bowery & West 12th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is’ hereby given that License No. 
SL-26 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at N. E. Cor. Bowery & West 15th 
St. Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to bo consumed on the premises.

DANIEL LANE
N. E. Cor. Bowery & West 15th St. 

Brooklyn, N. Y.

jsuotinas Suvažiavimas įvyks 2 
birželio (June), 10 vai. ryto, 
Darbininkų Centro svetainėj, 
325 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa., vietoj 1 vai. po pie
tų, kai kad 
“L.” No. 101.

Apskričio

b,uvo ga.rsinta 
i

Kom. Ižd

NOTICE is hereby given that License No. 
SL-8 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Boardwalk & West 19th St. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

J. De POLO, INC.
Boardwalk & W. 19th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 'hereby given that License No. 
SL-93 ' has been issued to the undersigned i 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage'Con
trol Law at 1217 Surf Ave, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

TUDOR BAKERS, INC.,
1217 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9737 has been issued to ■ the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1630 Neptune Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ANTONETTE PACIELLO
1630 Neptune Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9968 has been issued to the undersigned 
to sell 'beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 254 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

JOHN ANTOSZ
254 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9967 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A. of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 769 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum- 
on the premises.

MARGARET SPIEZIO
769 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L-515 has been issued to the undersigned 
to sell liquor at retail under Section 132 A 
of the • Alcoholic BeVerage Control Law at 
191 Do Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ANNA LAVITZ
191 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

(—.—

NOTICE is hereby given that License No. 
A-1133Ž has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 79 
Wyckoff Ave., Borough of" Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

■HENRY SOHN AKEN BERG
79 Wyckoff Ave., . Brooklyn, N, Y.

Tel. Stagg 2-2996License L-1370

Notary Public Tel STagg 2-5043

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.
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Kokių tik degtinių jūs esate girdčję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir Įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas raus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

“MAČIO-KEKŠTO EILES”

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street.

ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA” 
90c vertės, tik už 30 centų

Įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.
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Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

HYMAN BERGER, 
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetaines
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MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

.4-5•1



Rytoj Visi į LDS Jaunimo Baliu!

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
protesto demonstraciją prie 
kavinės šeštadienį, pietų lai
ku.

Trumpos Žinutės

Jaunimo Balius įvyks rytoj!, nėję, o kita orkestrą—apatinė- 
Visas Brooklynas taipgi ir a- 
pielinkių miestai apie tai jau 
Xftlba. Visi rengias rytoj, 19 
d. gegužės, dalyvauti Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėje, 80 Union Avė., Brook- 
lyne, kaip 6:30 vai. vakaro. 
Taip, visi mūsų draugai susi
rinks paremti LDS Jaunimo 
organizacinį darbą. Jaunimas 
kartu su suaugusiais iš Brook
lyn© ir apielinkės dalyvaus.

Ne tik ką čionai bus balius, 
bet jaunimas turi pasirinkęs 
kuogeriausią koncertinę pro
gramą. šiame parengime dai
nuos garsi Radio City Teatro, 
dainininkė, Elena Sadauskaite. 
Visi norės girdėti jos dainų pa
skutinį sykį šį sezoną.

jc svetainėje. Bus gėrimų, ir 
užkandžių. Visi esate kviečia
mi dalyvauti rytoj, 19 d. gegu
žės, Piliečių Kliubo Svetainėj, 
80 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. Prasidės 6 :30 valandą, tad 
nesivėluokite, programą pra
dėsime anksti!

Visus kviečia,
LDS Jaunimo Komitetas.

čiaus jis pareiškė “n< 
lišku” narių, pasiūlymą siųsti 
masinę delegaciją į
ir pareikalauti grąžinimo dar
bininkų.

eteisyk- Kraust0 šapa, Kad Nukirst 
siųsti .. r

į dirbtuvę Algas

Paskutinis Pranešimas Di
džiojo N. Y. Organizacijoms

Gegužės 27 Madison Sq. 
Garden šaukiamas milžiniškas 
mitingas protestui prieš fašiz
mą. Kalbės Minor, kuris Ame
rikos fašistų buvo pagrobtas ir 
primuštas. Taipgi bus slaptos 
Vokietijos Komunistų Partijos

Trukdo Jaunimo 
Demonstracijai

New Yorko policijos de- 
partmentas trukdo išdavimą 
leidimo Jaunimo Dienos de
monstracijai, kurią šaukia 
Amerikos Jaunimo Kongresas 

Į 30 gegužės, Madison S'q. Par
ake. Tačiau jaunimas yra pasi
ryžęs pasiimti tą Square ir 
sutrukdyti militaristų ceremo
nijas, kurias ten kasmet reng
davo.

ry-

Sekmadienio rytą įvyksta 
svarbioji vietos lietuvių organi
zacijų konferencija del Am. 
Liet. Darbininkų Visuotino Su
važiavimo prieš karą ir fašiz
mą. Konferencija svarstys to 
suvažiavimo reikalus ir išrinks 
delegatus atstovauti vietos lie
tuvių organizacijas tame su
važiavime.

Jau ] 
gelį organizacijų, i 
delegatus i šią kon 
Vakar pranešta, kad So. ir 
Central1 Brooklyno organizaci-j Coughlin policija saugo po Sa
jos siunčia 8 delegatus. Tūlos' vo sparnu. Jis per radio išsi- 
org. tik šiomis dienomis turi i garsino ir dabar važinėja po 

pra- kolonijas, steigdamas 
grupes. Kad nušviesti 
ninkams, kas tas 
Coughlin, yra išleista 
“The Truth About 
Coughlin.” Pereitą 
New Yorko policija 
35 tos brošiūros 
Pereitą trečiadienį sumedžiota 
tokių prasikaltėlių 14. Juos 
kaltina pardavinėjime be lei
dimo. Mat, gėdisi sakyti, kad 
nori darbininkus sulaikyti nuo 
sužinojimo teisybės.

Savinoff ir Wendroff Co., 
gražmenų audėjų, 16 W. 22nd 
St. New Yorke, darbininkai 
sustreikavo, kuomet kompani
ja pranešė išsikraustant iš
miesto. Laike generalio strei-, narys kovotojas ir John Moo- 
ko pereitą rudenį jie laimėjo ney, Tom Mooney brolis, 
algų pakėlimą iki $32 patyru- ------------
siems audėjams. Gegužės 1, 
kompanija perkėlė dalį maši
nerijos į Beacon, N. Y., kur jūreiviams 
manė operuoti per pusę ma- rinkimą pirmininko 
žesnėmis algomis.
statė pikietus prie perkeltosios 
ir keliamosios šapų.

Elena Sadauskaite,
Radio City Dainininkė.

Dainuos taipgi ir Aldona 
Klimaitė, coloratura soprano. 
Aldoną visi myli, kaipo mūsų kery Unijos pirmininkas, loka- 
pačjų judėjimo išauklėtą dai
nininkę. Jos smagus balsas, kai 
laktingalos, ne kartą yra da
vęs linksmybės. daugeliui mūs 
parengimuose. Dabar ir vėl 
turėsime progos jos gražų bal
są išgirsti.

'Nereikia nei kalbėti apie 
Antano Višniausko dainavima. 
Visi Brooklyno ir New Jersey 
lietuviai yra girdėję ir žino. 
Jis taipgi dainuos.

Gražus veikalas, “Oscar 
Sapp,” bus suvaidintas Eliza
beth, N. J., LDS Jaunimo ak
torių grupės. LDS Jaunimo 
kvartetas, iš Newarko, irgi dai
nuos. Tai bus geriausia progra
ma, ką mūsų draugai yra gir
dėję bei matę per ilgą laiką 
mūsų parengimuose.

i

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Į

! Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787 “•i

, DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS)

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

1 Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040
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Pereito pirmadienio vakarą, 
pirmu kartu nuo 1921 metų, 

pavyko pravesti 
> Intema- 

Unija pa- tional Seamen’s Unijos - mitin
ge, 59 Pearl St. Taipgi buvo 
paduotas sumanymas rinkti 
šapos delegatus. Iki šiol toki 
pasiūlymai viršininkų' būdavo 
apšaukti nekonstituciniais. Ei
linių narių veikimas pradeda 
duoti geresnes pasėkas.

pirmiau minėjom dau- ; Policija Saugo Fašizmo 
išrinkusių Perekšlj

susirinkimus ir nespėjo 
nešti apie išrinkimą delegatą, 
apie juos sužinosime tik pačioj 
konferencijoj.

Šiuomi paskutiniu atsišauki
mu prašome sekamo: Visi de
legatai stengkitės dalyvauti ir 
pribūti laiku. Valdybos tų or
ganizacijų, kurios del kokių 
nors priežasčių neišrinko dele
gatų atsiųskite įgaliotinius, kad 
ir jūsų draugija ar kuopa būtų 
atstovauta.

Konferencija įvyks 19 ge-

Svečių Dalyvaus Jaunimo 
Baliuje

Gavome pranešimų, kad 
toj, LDS Jaunimo Komiteto
rengiaman baliun ’atvažiuoja 
daug svečių iš kitų miestų. 
Pilnas busas jaunuolių ir su
augusių atvažiuoja iš Eliza
beth, N. J. Taipgi, daug drau
gų žada atvažiuoti iš Great gūžės, 10 vai. ryto, Lietuvių 
Necko, Cliffsidės, Lindeno, ! Amerikos Piliečių Kliubo sve- 
Newarko, Patersono, ir South tainėj, 80 Union Avė., Brook- 
Brooklyno. Taipgi tikimasi sve
čių ir iš Connecticut valstijos.

lyne.
Konferencijos Šaukimo 

Komitetas.

Fašizmo perėtoją kunigą

Telephone, EVergreen 8-9770

Galvin Kaltina Greeny
William .Galvin, Inside Ba-

lo susirinkime, kaltino AF of 
L viršininką Green už nevykusį 
užbaigimą National Biscuit Co. 
streiko. Jis norėjo save paliuo- 
suoti nuo atsakomybės už su
tartį, kurią kompanija kele
riopai sulaužė ir sulyg kurios 
mažiau negu trečdalis streikie- 
rių tepriimta darban.

Jisai pasiūlė 3 rezoliucijas, 
būtent: reikalaujant Greeno 
paramos atnaujinti streiką, 
taipgi kompanijai ir Nac. Dar
bo Santikių Tarybai, nurodant 
sulaužymą naujos ir senosios 
sutarčių ir reikalaujant sugrą
žinti darban streikierius. Ta-

ATLETU DIENA 
ir 

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Atletų Kliubas

CLINTON PARK
Betts ir Mlaspėth Avės., Maspeth N.Y, 

Grieš Du Benai
Bob Barret and his Royal Knights 
Antdn Griss and his Hi-De-Hi Boys 

Įvyks Subatoj

8 d. Birželio (June), 1935
Bus duodamos dovanos už atletiš

kus pasižymėjimus. Speciales dova
nos kliubams, laimėjusiems virvės 
traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
kuris skaitlingiausiai pasirodys pik
nike.

Įžanga 40 centų asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos.
Šokiai prasidės 6:30 vai. vak.

Antras Metinis • Rengia LDS Jaunimas

Jaunimo Balius
SEKMADIENI

GEGUŽES—MAY
19 d.

Pradžia 6:30 v. v.

Įvyks

Amerikos Lietuvių 
Piliečiu Kliubo Svetainėje 

80 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y,

fašistų 
darbi- 

kunigas 
brošiūra 

Father 
savaitę 

areštavo
platintojus.

Visur Puola Bedarbius
Aną dien buvo pranešta, kad 

policija užpuolė ir suareštavo 
14 bedarbių Williamsburge. 
Užvakar užpuolė 200 bedar
bių ir suareštavo 20 prie šal
pos Biuro, 25th ir Benson Ave
nues, Brooklyne. Jie norėjo 
įteikti reikalavimus padidinti 
25 nuoš. piniginę pašalpą, ka
dangi viskas labai pabrango ir 
bedarbiams prisieina badauti. 
Bedarbiai turi dar gabiau su- 

’ Į burti jėgas, kad galėtų atsilai
kyti1 ‘ v ..................
rora 
pos.

prieš augantį fašistinį te- 
ir iškovoti daugiau šal-

DARBININKŲ VAIKAMS 
PINKLĖS

Militaristinė organizacija, 
po vardu Jaunų Patriotų Su-

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

- ; ' 1 i ;
Augščiąusios paskolos 

Brooklyne ant 
DAIMANTŲ 1

LAIKRODŽIŲ
BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS |
705 GRAND STREET

14th St. Subway] 2 blokai 
BROOKLYN, N. Y.

Grand and, Metropolitan Avė. 
karai priveža.

PARDAVIMAI
HILLSIDE, N. J.

PARSIDUODA pigiai vienos šeimy
nos namas su žeme. 98 x 94 pėdų 

pločio, labai gražioj vietoj, arti prie 
Newarko ir Elizabetho. Galima vištų
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y. 

Tel. s Foxcroft l-6f01
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A. Višniauskas,
iŠ Bayonne, N. J., dainuos LDS 

Jaunimo baliuje.
"Bus duodamos ir dovanos 

sumoje $50.00. Pirma dovana 
bus ‘$20.00, antra—$10.00, 
trečia—$5.00, ir tt. Viso bus 
dešimts dovanų.

Ir tas visas parengimas 
kainuos tiktai 25 centai. Kaip 
matote, bus įžanga labai že
ma, o parengimas bus geriau
sia, ką Brooklynas yra matęs. 
Šokiams grieš dvi orkestros: 
viena—Wm. Norris 
Cowboys,” viršutinėje

‘Radio' 
svetai-1

*«?*?*k*

Didžioji L.D.S. Jaunimo Metinė Iškilmė
I . • ■. ’ <■ I t ■ J į • •

Programą išpildys sekančios ypatos ir grupes,:
• ELENA SADAUSKAITĖ, Coloratura Soprano, Radio City

dainininkė.
• ALDONA KLIMAITĖ, Sopra

no, LDS Jaunimo Kp.
“Lakštingalė.”

• ANTANAS VIŠNIAUSKAS, 
Baritonas, is Bayonne, N. J.

• LDS JAUNIMO KVAR
TETAS., iš Newark, N. J.

• VIENO AKTO VEIKALAS:
“OSCAR SAPP,” suloš Eliza

beth, N; J. LDS Jaunimas.
WM. NORRIS ORKESTRĄ

sivieniiimas tann qiinrcrnniviin llalkytb Priežastis pardavimo — savi- sivienijimas, tapo suorgamzuo- ,ninkas nori išvažiuoti j Lietuvą. Na
ta New Utrecht High School.
Ją suorganizavo Amerikos Le
gionas, kuris dabar organizuo
ja fašistinį judėjimą mokyklo
se.

Berniukų viršininkas, Wal
ter C. Leonard, išsitarė, kad 
jis nekreips atydos į tėvų pro- venimą padaryti, 
testus prieš ta organizaciją. įeinama kainą. 
“Tai ne tėvų dalykas,” ] 
kė tas ponas. Matomai, vaikaipe^ Richmond Jr Chestnut Sts., Brook
bus brukami į fašistų eiles 
prieš tėvų norą. Tačiau tas 
pats Leonard užsispyrusiai at
sisakom leisti legalizuotis 
cionalei Studentų Lygai 
mokykloj.

mas su penkiais kambariais, elektra, 
šiltas-šaltas vanduo ir kiti įtaisymai. 
Del daugiau informacijų rašykite se
kančiu antrašu: B. Dambruta, 1584 
Long Avenue, Hillside, N. J., arba I 
telefonuokite: Waverly 3-1415.

(116-118) 
~PARSIDUODA Bar and Grill,"se
nas biznis, gerai išdirbtas, vieta ge
rai apgyventa ir galima gerą pragy- • 

.Parduosiu už pri- 
Kreipkitės sekamai 

.v del tolimesniu informacijų:
pareis- I ,Rechner, 3239 Fulton St., tar- 

lyn. N. Y. Telefonuokite: Applegate 
7-9803.

(112-117)

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night TeJ. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

$50.00 dykai dovanomis.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI

Šis JAUNIMO BALIUS buvo 
rengiamas balandžio 28-tą die
ną, bet tapo atkeltas j gegu
žės 19-tą. Tikietai parduoti del 
šio parengimo bal. 28-tai die
nai bus geri dabar.

arengimo bal. 28-tai die-
Aldona Khmaitis

Na
toj

• t i >

Bijo Unijos, Kaip Šuo Lazdos
Bickfords, Inc., kuri turi 54 

kavines Didžiajame New Yor
ke, pravijo iš darbo už unijinį 
veikimą 15 darbininkų iš kavi
nės, 362 W. 50th St. Jie orga
nizavosi į Maisto Darbininkų 
Industrinę Uniją ir jau buvo 
įtraukę 80% tos įstaigos tar
nautojų. Unija šaukia masinę

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA Denki kambariai 
su visais moderniškais įtaisymais. 

Šildomi garu. $25.00 j mėnesį. Kreip
kitės prie namo prižiūrėtojo, 436 
South 5th Street, arti Hewes Street, 
Brooklyn, N. Y.

(117-122)
PASIRANDAVOJIMAI~

PASIRANDAVOJA dvi krautuvės su 
Bar ir Grill, trijų metų randavimu. 

Šildomas garu. $65 į mėnesį. Dabar
tinės jeigos $400 per mėnesį, čia yra 
puiki proga padaryti tinkamą gyve
nimą. Del daugiau informacijų kreip
kitės prie: Joseph Riela, 2837-39 Ful
ton Street, Brooklyn, N. Y., arba te- 
lefonuokite: Applegate 6-9672.

(114-119)

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

Visi ir visos kviečiami atsilan- 
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

i Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i gos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų Lig os* 
Mėšlažarnės Ia

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję ReumatiŠki nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokf 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Are. ir Irving PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME UETUVUKAI

I

J

i

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku < Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi > PABANDYKITE!

“Laisves” Name
MARčIUKAI

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770 S 
PAUL GUSTAS i 

LIETUVIS GRABORIUS | 

Sena) dirbąs graborystės pro- « 
fesijoje ir Brooklyn© apielin- n 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
atidarė savo ofisą ir patarnauja g 

balsamavimu ir palaidojimu c 
mirusių. S

Veltui Chapel Šermenim | 
Parsamdo automobilius Serme- g 
nima. vestuvėms, krikštynoms g 

ir kitokioms parems 
šaukite dieną ar naktj S

423 Metropolitan Ave. | 
Brooklyn, N. Y. :Q




